หนังสือเชิญประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 1/2561
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
2. รายงานประจาปี 2560 ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซีด-ี รอม)
3. ประวัติผ้ รู ับมอบฉันทะ
4. ประวัติผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หาร
6. เอกสารและหลักฐานที่ให้ นามาแสดงในวันประชุม
7. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
8. ข้ อบังคับบริ ษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี ที่เป็ นรู ปเล่มหนังสือ
10. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
11. โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท
12. การสรรหากรรมการบริ ษัท
13. นิยามกรรมการอิสระ
14. ร่างข้ อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ ไข ข้ อ 26 และ ข้ อ 32
15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
16. แผนที่สถานที่ประชุม
17. แบบฟอร์ มลงทะเบียน
ด้ วยบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) กาหนดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ บริ ษัทมหาชนจากัด จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่
บริ ษัทฯก็ได้ ดาเนินการจัดทาและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทาง
เว็บไซท์ของบริ ษัท ( www.lh.co.th ) ด้ วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรที่จะนาเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณารับรอง
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษัทฯได้ สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี ที่ผา่ นมา ซึง่
ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่
กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
รับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรที่จะแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯตามงบการเงินรวม (Consolidated)
สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ รับทราบว่า บริษัทฯมีพฒ
ั นาการ
ไปในทิศทางใดบ้ าง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
1. รายได้ รวม (ล้ านบาท)
2. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
3. ยอดโอนบ้ าน (หลัง)
4. จานวนโครงการที่มียอดโอน
วาระที่ 3

ปี 2559
31,853
8,618
3,743
78

ปี 2560
38,786
10,463
4,126
77

พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษัทฯได้ จดั ทาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 โดยได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุน และ
เพื่อเป็ นการชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาว่า มีพฒ
ั นาการไปในทิศทางใดบ้ าง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรที่จะนางบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง ให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมตั ิ โดย
มีสาระสาคัญ ดังนี ้

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

งบการเงินรวม
2559
2560
101,506
109,491
53,554
58,683
47,952
50,809
31,853
38,786
8,618
10,463

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2560
94,121
101,160
47,186
51,093
46,935
50,067
27,548
32,973
8,618
10,463

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิเรื่องการจัดสรรกาไร เงินปั นผล และเงินสารอง ประจาปี พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่บริ ษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลโดยให้ จ่ายได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ในปี 2560 บริ ษัทฯ
มีกาไรสุทธิ จานวน 10,463 ล้ านบาท และตามข้ อบังคับของบริษัทฯได้ กาหนดให้ บริษัทฯกันสารอง จานวน 5% ของกาไรสุทธิ
ประจาปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 จากกาไรสุทธิและกาไร
สะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วจานวน 0.40 บาท ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายเพิม่ เติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.35 บาท กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิ
ได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อนาเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปั นผลปี 2559 กับ ปี 2560
(งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
8,618
2. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
11,893*
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.65
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
7,697
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
89.31%
* จานวนหุ้น ซึง่ รวมหุ้นทีเ่ กิดจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาใช้ สทิ ธิ ณ วันสิ ้นปี

ปี 2560
10,463
11,950
0.75
8,962
85.65%

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษั ทฯจะ

ต้ องออกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
สาหรับในปี นี ้มีกรรมการทีจ่ ะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายพิภพ
วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีประวัตกิ ารทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย สามารถที่จะช่วย
พัฒนาบริ ษัทฯได้ จึงเห็นสมควรแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯอีกวาระหนึง่
และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะ
ได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจาในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ
1. นายพิภพ
วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯอีกวาระหนึง่
โดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้
ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯแล้ ว เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ ง
1.นายพิภพ วีระพงษ์
3
2.นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3
2.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม

25

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
5/6
6/6
6/6

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ประเภทกรรมการ จานวนหุ้นทีถ่ ือ คิดเป็ น%ของหุ้นทีม่ สี ิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายพิภพ วีระพงษ์
กรรมการบริ ษัท
2.นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
กรรมการบริ ษัท
2.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการบริ ษัท 12,099
0.00

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว โดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ โดยให้ กาหนดไว้ เป็ นจานวนเงินรวมกัน
ทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จัดสรรค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ
แต่ ละท่ าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิ
ซึง่ ในปี 2560 ที่ผา่ นมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่
เป็ นผู้บริ หารด้ วย เป็ นจานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นผู้จดั สรร
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ จา่ ยค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภท
ค่าตอบแทน ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ ในปี 2560 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

รวม

รายนามกรรมการ

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายพิภพ วีระพงษ์
3. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สิทธิ์
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
4. นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง
5. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม

ค่ าตอบแทน

รวม

เงินรายปี

โบนัส

720,000
720,000
720,000
568,000
1,020,000
720,000
720,000
720,000

1,140,000
1,140,000
1,140,000
2,280,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000

1,860,000
1,860,000
1,860,000
2,848,000
2,160,000
1,860,000
1,860,000
1,860,000
16,168,000

ค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุม (หน่ วย = บาท)
ค่าเบี ้ยประชุม

รายนามกรรมการ
ประชุม
กรรมการ
บริษัท

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประชุม
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

รวม

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

180,000
150,000
180,000

200,000
120,000
150,000

80,000
30,000

N/A
N/A
80,000

380,000
350,000
440,000

รวม

510,000

470,000

110,000

80,000

1,170,000

เปรียบเทียบค่ าตอบแทนกับปี ที่ผ่านมา
ปี ที่จา่ ยค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่กาหนดไว้

ค่าตอบแทนที่จา่ ยจริง

2558
2559
2560

18,000,000
18,000,000
20,000,000

14,880,000
16,840,000
17,338,000

สิทธิประโยชน์อื่นๆ*





สิทธิประโยชน์อื่นๆ

วาระที่ 7



ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัท 



ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ เมื่อปี 2560 บริ ษัทฯได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากสานักงาน อี.วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ (ค่าตอบแทน 1,700,000 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. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี. วาย
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเป็ นอิสระต่อการทาหน้ าที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากสานักงาน อี. วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2561 และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 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 )
ซึง่ ที่ผา่ นมาได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา และนอกจากนี ้เพื่อให้ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยเป็ นมาตรฐานเดียวกัน บริ ษัทฯจึงได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯประจาปี 2561 และ
เห็นสมควรให้ กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวน 1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,090,000
บาท) ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจานวนเนื ้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ให้ คารับรองว่า
สามารถดาเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้ วได้ ทนั ตามระยะเวลาตามกฎหมายได้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
จานวนปี
นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
11
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
9
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
7
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์
2
ตารางค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย = บาท)
ค่ าตอบแทน
ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี
1,070,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส (3 ไตรมาส)
630,000
ค่าบริ การอื่น
รวมเป็ นเงินค่าตอบแทน
1,700,000
วาระที่ 8

ปี 2561
1,090,000
660,000
1,750,000

พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ

8.1 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 26 (การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
27 มิถนุ ายน 2557 กาหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดาเนินการตามวิธีการที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 ด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 26 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อในคาขอจด
ทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคาสัง่ คาแนะนาหรื อความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากกรรมการผู
้
้ มี
อานาจลงนาม มีอานาจในการแก้ ไขถ้ อยคาของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/หรื อ คาขอต่างๆในการยื่น
จดทะเบียนแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ทนั ที การกระทาการใดๆที่จา
เป็ นเพื่อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ วเสร็ จ รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
(ข้ อความเดิม)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนด วัน
เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอืน่ นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานทีต่ งส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ น
สถานที่ประชุม
(ข้ อความที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอืน่ นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษัทเป็ นสถานที่
ประชุม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาหนดให้ จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิ กส์ให้ ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ ในกฎหมายหรื อประกาศทีเ่ กี่ยวข้ อง
8.2 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 32 (การประชุมผู้ถอื หุ้น)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง คือ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 32 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ
บังคับของบริษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรียบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หรื อในคาขอจดทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคาสัง่ คาแนะนาหรื อความเห็นของนายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการ
แต่งตังจากกรรมการผู
้
้ มีอานาจ ลงนาม มีอานาจในการแก้ ไขถ้ อยคาของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/
หรื อ คาขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้
ทันที การกระทาการใดๆที่จาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯแล้ วเสร็ จ รวมถึงมีอานาจในการ

มอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
(ข้ อความเดิม)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการ
ที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
ร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อความที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45
วัน นับแต่ครบกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ค ณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อน
ครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวด้ วย
อนึง่ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทีม่ ีความประสงค์ที่แต่งตังบุ
้ คคลอื่นหรื อ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทฯ (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หรือนายพิภพ วีระพงษ์ หรือนายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์) มาเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบ
นาส่งให้ แก่ ฝ่ ายบัญชี บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดนาส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่
18 เมษายน 2561 นี ้ด้ วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ
1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนฉบับ
นี ้ และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตน (ตามที่ บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในเอกสารแนบที่สง่
มาด้ วย 5. ของหนังสือนัดประชุม) มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ที่เป็ นรูปเล่มหนังสือ โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด ลงใน
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี ที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้ และให้ สง่ มาทางโทรสาร (FAX) มาทีเ่ บอร์ โทรศัพท์
02-2308131 หรื อเข้ าไปที่ www.lh.co.th เพื่อกรอกแบบฟอร์ ม หรื อจะมาขอรับด้ วยตนเอง โดยติดต่อมาทีค่ ณ
ุ มณีรัตน์
ใยประยูร ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) เบอร์ โทรศัพท์ 02-2308318-20
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ขันตอนการด
้
าเนินการ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1 /2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผล

วัน เดือน ปี
วันที่ 15 มีนาคม 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

