หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2561
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ท่านผู้ถือหุ้น

ด้ วยบริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) กาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ในวันที่ 7 สิงหาคม 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 ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 1/2561 เมื่ อ
วันที่ 26 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุมสามัญประจาปี 2561 ได้ จัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ บริ ษัทมหาชนจากัด
จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายก าหนด และให้ น าเสนอต่อ ที่ ประชุมผู้ถื อ หุ้น ในคราวต่อ ไปด้ ว ย ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ก็ ได้
ดาเนินการจัดทาและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ ทางเว็บ
ไซท์ของบริ ษัท (www.lh.co.th) ด้ วย โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมนี ้ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรที่จะนาเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณารับรอง
การลงมติ
วาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้น ที่ มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
วาระที่ 2. พิจารณาอนุ มัติให้ นายอนั นต์ อัศวโภคิน ทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วนแบบมีเงื่อนไข
บังคับก่ อน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือจากนายอนันต์ อัศวโภคิน ("นายอนั นต์ ฯ") ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
แจ้ งความประสงค์ที่จะทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) โดยเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุก
ข้ อเสร็ จสมบูรณ์ นายอนันต์ฯ ประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนซึ่งได้ แก่ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ประเภทเดียว
ทังสิ
้ ้นในจานวน 1,194,971,317 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ในราคาซื ้อหุ้น

สามัญหุ้นละ 11.80 บาท โดยหากมีผ้ มู าแสดงเจตนาขายหุ้นน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่จะซื ้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื ้อตาม
จานวนหุ้นที่มีผ้ มู าแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริ ษัทฯ มากกว่า
จานวนหุ้นที่จะซื ้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื ้อหุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้น
สามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่านันโดยใช้
้
วิธีจดั สรรตามสัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีผ้ แู สดง
เจตนาขาย (pro-rata) นัน้
โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังนี ้
1.
รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่ วนการถือหุ้นของนายอนันต์ ฯ
ก่อนการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน: นายอนันต์ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท แลนด์แอนด์
เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") โดยนายอนันต์ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ") ของนายอนันต์
ฯ ถื อหุ้น สามัญรวมกัน ทัง้ สิน้ จ านวน 2,860,000,047 หุ้น หรื อคิ ด เป็ น ร้ อยละ 23.93 ของหุ้น สามัญที่ อ อกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยคิดเป็ นสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2,860,000,047 เสียง
ทัง้ นี ้ นายอนัน ต์ ฯ ไม่มี บุคคลที่มีค วามสัมพันธ์ ห รื อพฤติก รรมที่ เข้ า ลักษณะเป็ นการกระท า
ร่วมกับบุคคลอื่น ("Concert Party") ร่วมถือหุ้นในบริ ษัทฯ
ณ วันที่ลงในหนังสือฉบับนี ้ นายอนันต์ ฯ ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ
หลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน: ในการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนในครัง้ นี ้ หากมีผ้ ถู ือหุ้น
ตอบรับคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ฯ เต็มตามจานวนที่เสนอซื ้อ นายอนันต์ฯ จะมีจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ น้
4,054,971,364 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 33.93 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และจะ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้ อยละ 33.93 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการทาคา
เสนอซื ้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว
2.

รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์ จะเสนอซือ้

นายอนันต์ฯ ประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ประเภท หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ประเภทเดียว
โดยประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนทังสิ
้ ้นในจานวน 1,194,971,317 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00
ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยหากมีผ้ มู าแสดงเจตนาขายหุ้นน้ อยกว่าจานวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯ จะ
รับซื ้อตามจานวนหุ้นที่มีผ้ มู าแสดงเจตนาขาย
ซึ่งภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนครัง้ นี ้ นายอนันต์ฯ ประสงค์จะถือหุ้นในบริ ษัทฯ
ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและคิ
้
ดเป็ นสิทธิออกเสียงร้ อยละ 49 ของสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
นอกจากนี ้ การทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนครัง้ นี ้ไม่เป็ นผลทาให้ นายอนันต์ฯ มีหน้ าที่ต้องทาคา
เสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ใดภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ Chain Principle ตามประกาศ

คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ("ประกาศ ทจ.12/2554")
3.

เหตุผลและวัตถุประสงค์ ของการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

นายอนันต์ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ ได้ รับ
ผลตอบแทนในการลงทุน
4.

ผลกระทบต่ อบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นจากการเข้ าถือหุ้นผ่ านการทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วน

ภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่วนสาเร็ จนายอนันต์ ฯ จะยังคงให้ การสนับสนุนการ
ดาเนินงานของผู้บริ หารเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่กรณีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทน
กรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
อย่างไรก็ตาม นายอนันต์ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ฯ หรื อนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนสาเร็ จ
นอกจากนี ้ นายอนันต์ฯ ไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้น
บางส่วนสาเร็ จ
5.

ราคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญ

ราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญเท่ากับ 11.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน
(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้ อยละ 0.25 ของราคาเสนอ
ซื ้อหุ้นสามัญและภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนัน้ ราคา
สุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้ รับจะเท่ากับ 11.77 บาทต่อหุ้น
6.

การขอมติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น

การทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนในครัง้ นี ้จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ นายอนันต์ฯ เข้ าทาคาเสนอ
ซื ้อหุ้นบางส่วน ทัง้ นี ้ นายอนันต์ ฯ จะไม่ ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระการขออนุมตั ิการทาคาเสนอซื ้อหุ้น
บางส่วนดังกล่าว

7.

มาตรการในการจัดสรรการซือ้ หุ้นให้ แก่ ผ้ แู สดงเจตนาขาย

ในกรณี ที่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ แสดงความประสงค์ ข ายหุ้น ของบริ ษั ท ฯ มากกว่า จ านวน
1,194,971,317 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
นายอนันต์ ฯ จะรั บซื ้อหุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่านันโดยใช้
้
วิธีจดั สรรตามสัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีผ้ แู สดงเจตนาขาย (ProRata) กล่าวคือ จานวนหุ้นที่ซื ้อจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคานวณตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นแต่
ละราย ต่อจานวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทังหมด
้
(Pro-Rata Basis)

8.

เงื่อนไขในการทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วน
เงื่อนไขบังคับก่ อนการทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วน

1)
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ มีมติอ นุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ นายอนันต์ฯ เข้ าทาคาเสนอซื ้อหุ้น
บางส่วน
2)

สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของนายอนัน ต์ฯ

3)
นายอนันต์ฯ ได้ รับอนุมตั ิจากสถาบันการเงินสาหรับการให้ วงเงินสินเชื่อเต็มจานวน
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์บางส่วน
โดยการประกาศเจตนาในการเข้ าซื ้อหุ้นบางส่วนของบริ ษัทฯ นี ้เป็ นการประกาศเจตนาในการ
เข้ าซื ้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้ อ 14 แห่งประกาศ ทจ.12/2554 นายอนันต์ฯ จึงยังไม่มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอ
ซื ้อหุ้นบางส่วนของบริ ษัทฯ จนกว่าเงื่อนไขทุกข้ อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้สาเร็ จสมบูรณ์ครบถ้ วน
เงื่อนไขในการทาคาเสนอซือ้ หุ้นบางส่ วน
1)
ในกรณี ที่มี ผ้ ูแสดงเจตนาขายหุ้น สามัญ ของบริ ษั ทฯ มากกว่า 1,194,971,317 หุ้น
นายอนันต์ฯ จะรับซื ้อหุ้นเพียงจานวน 1,194,971,317 หุ้นเท่านัน้ โดยจะใช้ วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจานวนหุ้น
สามัญที่มีผ้ แู สดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis)
2)
ในกรณีที่มีผ้ มู าแสดงเจตนาขายหุ้นน้ อยกว่าจานวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯ
สามารถรับซื ้อตามจานวนหุ้นที่มีผ้ มู าแสดงเจตนาขายได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรนาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิมอบอานาจให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ หรื อนายอดิศร ธนนันท์นราพูล คนใดคนหนึ่ง หรื อผู้รับมอบอานาจ
จาก นายนพร สุน ทรจิ ต ต์ เ จริ ญ หรื อ ผู้รั บ มอบอ านาจจาก นายอดิ ศ ร ธนนัน ท์ น ราพูล เป็ น ผู้มี อ านาจในการ
ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ฯ และ
การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการข้ างต้ น
รวมถึงมอบอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้ าที่เกี่ยวกับการทาคาเสนอซื ้อ
หุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้พิจารณา
แล้ วเห็นสมควรให้ นาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของนายอนันต์ อัศวโภคิน ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 เพื่อพิจารณาการทาคาเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ฯ ซึ่งจะเป็ น
การขอรับการผ่อนผันการทาคาเสนอซื อ้ หุ้นบางส่วนของบริ ษัทฯ โดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เนื่องด้ วย นายอนันต์ฯ ไม่มีแผนที่

จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และยังคงให้ การ
สนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริ หารเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของนายอนันต์ ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตาม มาตรา 258 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวด้ วย
อนึง่ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่แต่งตังบุ
้ คคลอื่นหรื อ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทฯ (นายพิภพ วีระพงษ์ หรื อนายบัณฑิต พิทักษ์ สิทธิ์) มาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบ นาส่งให้ แก่ ฝ่ าย
บัญชี บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี ชัน้ 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯขอความร่วมมือจากท่านโปรดนาส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่
1 สิงหาคม 2561 นี ้ด้ วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

