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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที ่1/2563 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                                      วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2563 
เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562  

2. รายงานประจ าปี 2562  ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบ
ลงทะเบียน 

3. ประวตัิผูร้บัมอบฉนัทะ  
4. ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
5. ตารางการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
6. เอกสารและหลกัฐานท่ีใหน้ ามาแสดงในวนัประชมุ  
7. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนน 
8. ขอ้บงัคบับรษัิทฯในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเลม่หนงัสอื 
10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
11. โครงสรา้งกรรมการบรษัิท 
12.  การสรรหากรรมการบรษัิท 

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

                            15.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
  16.  มาตรการและขอ้ปฏิบตัใินการเขา้ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
                     ดว้ยบรษัิท แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหม้ีการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563   
ในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิว.เฮา้ส ์ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                    ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  
ก าหนดใหบ้รษัิทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และจดัสง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในคราวตอ่ไปดว้ย  ซึง่ 
บรษัิทฯก็ไดด้  าเนินการจดัท าและจดัสง่ใหห้นว่ยงานดงักลา่วภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่าง 
เว็บไซตข์องบรษัิท ( www.lh.co.th ) ดว้ย  
 
 

http://www.lh.co.th/
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                      ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ  
                      คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นสมควรท่ีจะน าเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ให ้
ที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณารบัรอง  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     บรษัิทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษัิทฯและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปีที่ผา่นมา  และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯแถลงผล 
การด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปีที่ผา่นมาใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบ 
                     ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ  
                     คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการด าเนินงานของบรษัิทฯตามงบการเงินรวม (Consolidated) 
ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ไดร้บัทราบวา่ บรษัิทฯมีพฒันาการ 
ไปในทิศทางใดบา้ง โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

             ผลการด าเนินงาน                   ปี 2561                   ปี 2562 
1. รายไดร้วม (ลา้นบาท)                       36,447                        33,307 
2. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)                       10,475                        10,025 
3. ยอดโอนบา้น (หลงั)                        4,008                          3,314 
4. จ านวนโครงการท่ีมียอดโอน                          70                           78 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     บรษัิทฯไดจ้ดัท าและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไร
ขาดทนุ และเพื่อเป็นการชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปีที่ผา่นมาวา่ มีพฒันาการไปใน
ทิศทางใดบา้ง    
                     ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ   
                     คณะกรรมการบรษัิทฯเห็นสมควรท่ีจะน างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบรษัิทฯ ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และผา่นการพิจารณาของคณะ- 
กรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ ใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาอนมุตัิ โดย 
มีสาระส าคญั ดงันี ้
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    ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท) 

  
            งบการเงนิรวม 

  
   งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

       2561       2562     2561     2562 

1. สนิทรพัยร์วม     111,481     113,139     101,945    102,367  
2. หนีส้นิรวม       60,729      59,956      51,962     49,904 
3. สว่นของผูถื้อหุน้       50,752      53,183      49,983     52,463 
4. รายไดร้วม       36,447      33,307      30,512     25,276 
5. ก าไรสทุธิ       10,475      10,025       10,475     10,025 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิไม่จัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกและงดจ่ายเงนิปันผล      
 ประจ าปี 2562 รวมถงึรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     ตามที่บรษัิทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยใหจ้่ายไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีใ้นปี 2562 บรษัิทฯ 
มีก าไรสทุธิ จ านวน 10,025 ลา้นบาท และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯไดก้ าหนดใหบ้รษัิทฯ กนัส ารอง จ านวน 5% ของก าไร 
สทุธิประจ าปี จนกวา่จะครบ 10%  ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ    
                     ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ  
                     บรษัิทฯไดก้นัส ารอง จ านวน 5% ของก าไรสทุธิประจ าปี ครบ 10%  ของทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 
ครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้   และตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 23 
เมษายน 2563 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบรษัิท งวด 6 เดือนส าหรบัระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถงึวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,780 ลา้นบาท ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดจ้ากเงินปันผลในอตัรา  20/80 เทา่กบัหุน้ละ 0.302 บาท และไม่
สามารถเครดติเงินปันผลไดจ้ านวนหุน้ละ 0.098 บาท 
                      ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหจ้า่ยแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล ในวนัท่ี  8  พฤษภาคม  2563 ซึง่เป็นก าหนดวนัเดมิ 
ที่เคยแจง้ผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนั ศกุร ์ที ่22 พฤษภาคม 2563 และใหร้บัเงินปันผลไดภ้ายใน 10 ปี  
                      โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่ 
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ นัน้ เป็นไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลือ่นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ของบรษัิทออกไปก่อนโดยไมม่ีก าหนด ซึง่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาทในรอบนี ้เมื่อรวมกบัการ 
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จงึ 
เป็นจ านวนเงินปันผลรวม อตัราหุน้ละ 0.70 บาท ซึง่เป็นการจา่ยจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบรษัิท และจะไมม่ีการ 
เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  อีก 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราการจา่ยเงนิปันผลปี 2561 กับ ปี 2562 

(งบการเงนิเฉพาะบริษัท และงบการเงนิรวม) 

           รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล              ปี 2561               ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท)                   10,475                  10,025 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)                  11,950                   11,950 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ (บาท/หุน้)                     0.75                     0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท)                    8,962                     8,365 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ                  85.56%                    83.44% 
 
วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  

                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบรษัิทฯจะ 
ตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ส าหรบัในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ
จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
                   1. นายอดศิร  ธนนนัทน์ราพลู 
                   2. นายพิภพ   วีระพงษ ์
                   3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ 
                     ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ  
                    ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ
ทัง้หมดดงักลา่ว  มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและมี
ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ มีประวตักิารท างานท่ีโปรง่ใสไมด่า่งพรอ้ย สามารถที่จะช่วย
พฒันาบรษัิทฯได ้จึงเห็นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงักลา่ว กลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึง่  
และเพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   และแสดงถงึการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย
อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั บรษัิทฯ จึงไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบคุคลที่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีคณุสมบตัแิละ
ความรูค้วามสามารถเหมาะสม เพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ท่ีจะ
ไดจ้ดัใหม้ีขึน้เป็นประจ าในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
                    คณะกรรมการบรษัิทฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดงักลา่ว โดยเหน็สมควรใหเ้สนอขออนมุตัติอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ คือ   
                   1. นายอดศิร  ธนนนัทน์ราพลู 
                   2. นายพิภพ   วีระพงษ ์
                   3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ 
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กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทฯอกีวาระหนึง่โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบรษัิทฯแลว้ เห็นวา่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม                  
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง        จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2562     
นายอดศิร  ธนนนัทน์ราพลู                27                                      8/8       
นายพิภพ   วีระพงษ ์                  4                                    8/8      
นายบณัฑิต   พิทกัษ์สทิธ์ิ                  4                                    8/8  
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ประเภทกรรมการ จ านวนหุ้นทีถื่อ คดิเป็น%ของหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด 
นายอดศิร  ธนนนัทน์ราพลู  กรรมการบรษัิท  83,333,106                              0.70 
นายพิภพ   วีระพงษ ์  กรรมการบรษัิท          -                                 - 
นายบณัฑิต   พิทกัษ์สทิธ์ิ  กรรมการบรษัิท          -                                 - 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการ                  
 ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ   
                      คณะกรรมการบรษัิทฯไดพ้ิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแลว้ โดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ  รวมถึงพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ
บรษัิทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเหน็สมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยใหก้ าหนดไว้เป็นจ านวน
เงนิรวมกันทั้งสิน้ไม่เกิน 25,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 พิจารณาและอนุมัติ   
                      ซึง่ในปี 2562 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดอ้นมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการท่ี
เป็นผูบ้รหิารดว้ย เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 25,000,000 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯเป็นผูจ้ดัสรร
คา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการแตล่ะทา่น   ทัง้นีบ้รษัิทฯไดจ้า่ยคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม  19,058,000  บาท  โดยแยก
ประเภทคา่ตอบแทน ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แกก่รรมการ ในปี 2562   (หนว่ย = บาท) 

 

ประเภทกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน  

 

รวม 

 
 

เงนิรายปี 
 

โบนัส 
 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 

2,160,000 3,600,000 5,760,000 

กรรมการ 4,688,000 7,000,000 11,688,000 

รวม 6,848,000 10,600,000 17,448,000 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม (หน่วย = บาท) 

ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประชุมกรรมการ   
บริหารความเส่ียง 

รวม 

        930,000       460,000            140,000        80,000 1,610,000 

 
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา 
 

ปีทีจ่่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนทีก่ าหนดไว้ ค่าตอบแทนทีจ่่ายจริง สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ* 

2560  20,000,000    17,338,000                             
2561 20,000,000     19,015,000         
2562 25,000,000        19,058,000             

*สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ   

        ประกนัภยัคุม้ครองความรบัผิดชอบของกรรมการและเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิท 

        คา่ใชจ้า่ยในการเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของ IOD และสถาบนัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
                     วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
                     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่เมื่อปี 2562 บริษัทฯไดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ (คา่ตอบแทน 1,800,000 บาท) ดงัมีรายช่ือดงันี ้

1. นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 3516) และ/หรอื  
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  4521) และ/หรอื 
3. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์  (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  
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                      ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ          
                      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน  
อีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเหมาะสมและไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด โดยมีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ คณะกรรมการบรษัิทฯจึงเห็นสมควร
พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่1/2563 พิจารณาและอนมุตัิ โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

1. นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 3516) และ/หรอื  
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  4521) และ/หรอื 
3. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  5659) และ/หรอื 
4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์  (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

ซึง่ที่ผา่นมาไดป้ฏิบตัิหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา คณะกรรมการบรษัิทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้ผู ้
สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจ าปี 2563 และเห็นสมควรใหก้ าหนดคา่ตอบแทนการสอบ 
บญัชีรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,444,000 บาท โดยแบง่เป็นคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเฉพาะบรษัิทฯ จ านวน    1,660,000 
บาท (คา่สอบทาน 660,000  บาท คา่ตรวจสอบ 1,000,000)  และคา่ตอบแทนการสอบบญัชีบรษัิทยอ่ยอื่นๆ จ านวน   
2,784,000 บาท  ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจ านวนเนือ้งานท่ีตอ้งรบัผิดชอบแลว้  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไดใ้หค้  า
รบัรองวา่ สามารถด าเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแลว้ไดท้นัตามระยะเวลาตามกฎหมายได ้
 

              รายชื่อผู้สอบบัญช ี
     จ านวนปี 
  ที่ได้รับแต่งตั้ง 

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อใน 
   รายงานการสอบบัญช ี

นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ                 10                   6 
นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ                    8                    - 
นางสาวรสพร      เดชอาคม                         -                    - 
นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์             3                    - 

 
 

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะสว่นของบริษัทฯ     (หน่วย  =  บาท) 
                         ค่าตอบแทน              ปี 2562               ปี 2563 
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี              1,140,000              1,000,000 
คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส)                660,000                660,000 
คา่บรกิารอื่น                      -                      - 
รวมเป็นเงินคา่ตอบแทน              1,800,000             1,660,000 
 
                      และตามที่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดม้ีมตเิมือ่วนัท่ี  25  
มีนาคม  2563 ใหบ้รษัิทจดทะเบยีน ซึง่รวมถงึบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยอ์ื่นท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 จนท าใหต้อ้งเลือ่นการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีออกไป และเป็นเหตทุ าใหไ้มส่ามารถ 
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีได ้สามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. เขา้ท าการสอบทานงบการ
เงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของบรษัิทก่อนได ้เพื่อใหบ้รษัิทสามารถเปิดเผยขอ้มลูและน าสง่งบการเงินตอ่ ก.ล.ต. 
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ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอเร่ืองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชตี่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ในการประชุม
ที่จะมีขึน้ในคร้ังถดัไป น้ัน  
                      ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษัิทฯสามารถเปิดเผยขอ้มลูและน าสง่งบการเงินตอ่ ก.ล.ต.ไดต้ามกฎหมาย ที่ประชมุคณะ 
กรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ไดม้มีติแตง่ตัง้ใหผู้ส้อบบญัชี ดงัมีรายนาม ตอ่ไปนีเ้ขา้ท าการ 
สอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563  

1. นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 3516) และ/หรอื  
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  4521) และ/หรอื 
3. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  5659) และ/หรอื 
4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์  (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

ซึง่ผูส้อบบญัชีผูม้ีรายนามดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. แลว้                   
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

                     จึงขอเรยีนเชิญทา่นเขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักลา่วดว้ย 
                     ทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใดที่มีความประสงคท์ี่แตง่ตัง้บคุคลอื่นหรอื กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ 
(นายภควตั โกวิทวัฒนพงศ ์ หรือนายพิภพ  วีระพงษ ์หรือนายบัณฑิต  พทิกัษส์ทิธ์ิ) มาเขา้รว่มประชมุและออก 
เสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้     โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ  
น าสง่ใหแ้ก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) อาคารคิว.เฮา้ส ์ลมุพินี ชัน้ 37  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยบรษัิทฯขอความรว่มมือจากทา่นโปรดน าสง่เอกสารดงักลา่วภายใน          
วนัท่ี 15 มถินุายน 2563  นีด้ว้ย  
                     บรษัิทฯขอเรยีนใหท้ราบวา่ บรษัิทฯไดต้ิดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 
(COVID-19) มาโดยตลอด และเนื่องจากการจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในครัง้นีจ้ะเป็นการรวมตวัของคน 
หมูม่าก ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19)  บรษัิทฯไดต้ระหนกัและมีความ
หว่งใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 และทีมงานพนกังานของบรษัิทฯ 
ที่จดัการประชมุ โดยบรษัิทฯขอรบัรองวา่ บรษัิทฯจะจดัเตรยีมความพรอ้มในการคดักรองผูท้ี่จะเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้โดยมี
มาตรการปอ้งกนัและควบคมุโรคที่เขม้งวด ทัง้นีเ้ป็นไปตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  เรือ่งการ
ปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัการจดัประชมุ สมัมนา หรอืกิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
ลงวนัท่ี  11  กมุภาพนัธ ์ 2563 ซึง่ในการนี ้บรษัิทฯจะตอ้งจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีระยะหา่งในทกุจดุ ซึง่จะท าใหจ้ านวนทีน่ั่งของ
ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจ ากัด ประมาณ 70 ที่น่ัง (รวมที่นั่งส  ารอง ซึง่อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกมากนกั) ทัง้นีเ้พื่อเป็นไปตาม
มาตรการปอ้งกนัและควบคมุโรคดงักลา่ว  บรษัิทฯจงึจ าเป็นจะตอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของ
บรษัิทฯแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
                 บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                  
 
                                                                                          (นายนนัทวฒัน ์ พิพฒัวงศเ์กษม) 
                                                                                         กรรมการและเลขานกุารบรษัิท 
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หมายเหตุ   

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนฉบบั
นี ้และหนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตน (ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไวใ้นเอกสารแนบที่สง่
มาดว้ยหมายเลข 14  ของหนงัสือเชิญประชุม) มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
2. หากผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปีที่เป็นรูปเลม่หนงัสอื โปรดกรอกช่ือ ที่อยู ่และรายละเอียด ลงใน
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืฉบบันี ้และใหส้ง่มาทางโทรสาร (FAX) มาทีเ่บอรโ์ทรศพัท ์ 
02-2308131 หรอืเขา้ไปท่ี www.lh.co.th  เพื่อกรอกแบบฟอรม์ หรอืจะมาขอรบัดว้ยตนเอง โดยตดิตอ่มาทีค่ณุมณีรตัน ์  
ใยประยรู ฝ่ายบญัชี บมจ. แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์เบอรโ์ทรศพัท ์02-2308318-20 (E-mail  maneerat@lh.co.th) 
 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1 /2563     วนัที่ 1 มิถนุายน 2563   
2.  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 19 มิถนุายน 2563 

 

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

