
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2562 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                                      วนัท่ี  13  มีนาคม  2562 
เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  

2. รายงานประจ าปี 2561  ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบ
ลงทะเบียน 

3. ประวตัิผู้ รับมอบฉนัทะ  
4. ประวตัิผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
5. ประวตัิกรรมการเข้าใหม ่
6. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีให้น ามาแสดงในวนัประชมุ  
8. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนน 
9. ข้อบงัคบับริษัทฯในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเลม่หนงัสอื 
11. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
12. โครงสร้างกรรมการบริษัท 
13.  การสรรหากรรมการบริษัท 

                            14.  นิยามกรรมการอิสระ 
15.  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. ข. และ ค.) 

                            16.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
          
                     ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562   
ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้   
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  
ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่ 
บริษัทฯก็ได้ด าเนินการจดัท าและจดัสง่ให้หนว่ยงานดงักลา่วภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทาง 
เว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
                     

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


 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
                      คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรท่ีจะน าเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ให้ 
ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณารับรอง  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     บริษัทฯได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผา่นมา ซึง่ 
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผา่นมาให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ 
รับทราบ 
                     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
                     คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการด าเนินงานของบริษัทฯตามงบการเงินรวม (Consolidated) 
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ได้รับทราบวา่ บริษัทฯมีพฒันาการ 
ไปในทิศทางใดบ้าง โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

             ผลการด าเนินงาน                   ปี 2560                   ปี 2561 
1. รายได้รวม (ล้านบาท)                        38,786                       36,447 
2. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)                        10,463                       10,475 
3. ยอดโอนบ้าน (หลงั)                          4,126                        4,008 
4. จ านวนโครงการท่ีมียอดโอน                           77                          70 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ  และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
                 2561 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     บริษัทฯได้จดัท าและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และงบก าไรขาดทนุ และ
เพื่อเป็นการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปในทศิทางใดบ้าง    
                     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
                     คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรท่ีจะน างบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผา่นการพิจารณาของคณะ- 
กรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง ให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  พิจารณาอนมุตัิ โดย 
มีสาระส าคญั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
    ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 

  
            งบการเงนิรวม 

  
   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

       2560       2561     2560     2561 

1. สนิทรัพย์รวม     109,491     111,481    101,160         101,945 
2. หนีส้นิรวม       58,683       60,729      51,093      51,962 
3. สว่นของผู้ ถือหุ้น       50,809       50,752      50,067      49,983 
4. รายได้รวม       38,786       36,447      32,973      30,512 
5. ก าไรสทุธิ       10,463       10,475      10,463      10,475 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิเร่ืองการจัดสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     ตามที่บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยให้จ่ายได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ 
มีก าไรสทุธิ จ านวน 10,475 ล้านบาท และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯได้ก าหนดให้บริษัทฯกนัส ารอง จ านวน 5% ของก าไรสทุธิ 
ประจ าปี จนกวา่จะครบ 10%  ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ    
                     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
                     คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสทุธิและก าไร 
สะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท แตเ่นื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไป 
แล้วจ านวน  0.40 บาท ดงันัน้เงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจา่ยเพิม่เติมคือ เงินปันผลหุ้นละ  0.35 บาท ก าหนดรายช่ือผู้ม ี
สทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  7  พฤษภาคม  2562   และก าหนดจา่ยเงินปันผล ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อน าเสนอ 
ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
                      จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผลปี 2560 กับ ปี 2561 

(งบการเงนิเฉพาะบริษัท และงบการเงนิรวม) 
 

           รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล               ปี 2560              ปี 2561 
1. ก าไรสทุธิ  (ล้านบาท)                   10,463                    10,475 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)                   11,950                  11,950 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)                      0.75                     0.75 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท)                    8,962                    8,962 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ                   85.65%                  85.56% 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ  

                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะ 



ต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ส าหรับในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
                   1. นายวชัริน    กสนิฤกษ์ 
                   2. นายนพร     สนุทรจิตต์เจริญ 
                   3. นายภควตั   โกวทิวฒันพงศ์ 
                     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
                     ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
ทัง้หมดดงักลา่ว  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ มีประวตักิารท างานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถที่จะช่วย
พฒันาบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระดงักลา่ว กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่  
และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   และแสดงถงึการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั บริษัทฯจึงได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัแิละ
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะ
ได้จดัให้มีขึน้เป็นประจ าในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
                    คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดงักลา่ว โดยเหน็สมควรให้เสนอขออนมุตัติอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ คือ   
                    1. นายวชัริน    กสนิฤกษ์ 
                    2. นายนพร     สนุทรจิตต์เจริญ 
                    3. นายภควตั   โกวิทวฒันพงศ์ 
กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอกีวาระหนึง่โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว เห็นวา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม  
                            

                                     ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง        จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2561     
1.นายวชัริน  กสนิฤกษ์ *                  -                                        - 
2.นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ                 26                                       7/7   
3.นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์                 18                                       6/7 
*ได้รับแตง่ตัง้เมื่อ 22/2/62 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการ จ านวนหุ้นทีถื่อ คดิเป็น%ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด 
1.นายวชัริน  กสนิฤกษ์   กรรมการบริษัท           -                                - 
2.นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการบริษัท  27,487,859                               0.23 
3.นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์  กรรมการบริษัท      163,597                               0.00 
 
 
 



วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                       ตามข้อบงัคบับริษัทฯข้อ 15 ก าหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่
น้อยกวา่  5 คน ฯลฯ ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทฯมีจ านวน 8 ทา่น และเพื่อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของ
บริษัทฯ 
                     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ          
                     คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ซึง่ได้พจิารณา
แล้วเห็นวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเติบโตของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เพิ่มจ านวนกรรมการอีก 1 ทา่น จากเดิมจ านวน 8  
ทา่น เป็น  9 ทา่น  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาฯได้พจิารณาถงึความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จงึเห็นสมควรให้เสนอช่ือ นายอดลุ  ชวูณิชชานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่รักษาการกรรม 
การผู้จดัการ สายปฏิบตักิารโครงการอาคารชดุ     เป็นกรรมการเข้าใหมอ่กี 1 ทา่น  โดยนายอดลุ  ชวูณิชชานนท์  ได้ผา่น
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาฯแล้ววา่ นายอดลุ  ชวูณิชชานนท์ มีคณุสมบตัิ มปีระสบการณ์   ความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม  ไมม่ีคณุสมบตัิที่ขดัตอ่กฎหมาย  ทัง้นีน้ายอดลุ  ชวูณิชชานนท์ มิได้ด ารงต าแหนง่กรรมการใน 
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด     รายละเอียด 
ประวตัิปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วย      ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562    เพื่อพิจารณา 
อนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการ  
                      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ   
                      คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแล้ว โดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ  รวมถึงพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 โดยให้ก าหนดไว้เป็นจ านวน
เงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 25,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาและอนุมัติ   
                      ซึง่ในปี 2561 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ได้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารด้วย เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน  20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรร
คา่ตอบแทนให้แกก่รรมการแตล่ะทา่น   ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จา่ยคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม  19,015,000 บาท  โดยแยกประเภท
คา่ตอบแทน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 



                                รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2561   (หนว่ย = บาท) 

 

ประเภทกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน  

 

รวม 

 
 

เงนิรายปี 
 

โบนัส 
 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 
 

 
2,160,000 

 

 
3,960,000 

 
6,120,000 

กรรมการ 
 

 
4,200,000 

 
7,095,000 

 
11,295,000 

รวม 6,360,000 11,055,000 17,415,000 

 
 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม (หน่วย = บาท) 

ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประชุมกรรมการ   
บริหารความเส่ียง 

รวม 

780,000 600,000 140,000 80,000 1,600,000 

 
 
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา 
 

ปีที่จา่ยคา่ตอบแทน คา่ตอบแทนที่ก าหนดไว้ คา่ตอบแทนที่จา่ยจริง สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ* 

2559 18,000,000   16,840,000       
2560  20,000,000    17,338,000                             
2561 20,000,000     19,015,000          

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   

        ประกนัภยัคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

        คา่ใช้จา่ยในการเข้าสมัมนาอบรมหลกัสตูรของ IOD และสถาบนัอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
                     วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
                     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่เมื่อปี 2561 บริษัทฯได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ (คา่ตอบแทน 1,750,000 บาท) ดงัมีรายช่ือดงันี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มศิริวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3182) และ/หรือ 



2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3516) และ/หรือ  
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

                      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ          
                      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสมและไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยมีความเป็นอิสระตอ่การท าหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2562 และเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2562 พิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงันี ้

1. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3516) และ/หรือ  
2. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  4521) และ/หรือ 
3. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

ซึง่ที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าทีใ่นฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 และเห็นสมควรให้ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบ
บญัชีรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,920,000 บาท โดยแบง่เป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ จ านวน   1,800,000 
บาท (คา่สอบทาน 660,000  บาท คา่ตรวจสอบ1,140,000)  และคา่ตอบแทนการสอบบญัชีบริษัทยอ่ยอื่นๆ จ านวน 3,120,000 
บาท  ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจ านวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ให้ค ารับรองวา่ 
สามารถด าเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 
 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี      จ านวนปี 
นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ            9 
นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ            7 
นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์            2 

 
                                       ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ     (หนว่ย  =  บาท)  
                         ค่าตอบแทน               ปี 2561              ปี 2562 
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี                1,090,000               1,140,000 
คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส)                  660,000                660,000 
คา่บริการอื่น                       -                      - 
รวมเป็นเงินคา่ตอบแทน                 1,750,000              1,800,000 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

                     จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักลา่วด้วย 
                     อนึง่ ทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีม่ีความประสงค์ที่แตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ (นายภควตั โกวทิวัฒนพงศ์  หรือนายพภิพ  วีระพงษ์ หรือนายบัณฑติ  พิทกัษ์สทิธ์ิ) มาเข้าร่วมประชมุและ 
ออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ  



น าสง่ให้แก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 37  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯขอความร่วมมือจากทา่นโปรดน าสง่เอกสารดงักลา่วภายในวนัท่ี  
18 เมษายน 2562  นีด้้วย จกัขอบพระคณุยิ่ง 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                               (นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม) 
                                                                                         กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 
 
หมายเหตุ   

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบบั
นี ้และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตน (ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในเอกสารแนบที่สง่
มาด้วย 7. ของหนงัสือเชิญประชุม) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
2. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเลม่หนงัสอื โปรดกรอกช่ือ ที่อยู ่และรายละเอียด ลงใน
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีที่ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืฉบบันี ้และให้สง่มาทางโทรสาร (FAX) มาทีเ่บอร์โทรศพัท์  
02-2308131 หรือเข้าไปท่ี www.lh.co.th  เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือจะมาขอรับด้วยตนเอง โดยตดิตอ่มาทีค่ณุมณีรัตน์   
ใยประยรู ฝ่ายบญัชี บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เบอร์โทรศพัท์ 02-2308318-20 (E-mail  maneerat@lh.co.th) 
 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1 /2562     
วนัที่ 15  มีนาคม 2562   

2.   การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 วนัที่ 25  เมษายน 2562 
3. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล   วนัที่  7  พฤษภาคม 2562 
4.   จ่ายเงินปันผล 

 
วนัที่  21 พฤษภาคม 2562 

 

http://www.lh.co.th/
mailto:maneerat@lh.co.th

