
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
                                                                                      วนัท่ี  9  กรกฎาคม  2561  
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
                     ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561   
ในวนัท่ี  7  สงิหาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารควิ.เฮ้าส์ ลมุพินี เลขที่ 1       
ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2561 เมื่ อ         
วันที่ 26 เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
การประชุมสามญัประจ าปี 2561 ได้จัดให้มีขึน้ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งตามข้อบังคบัของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัด 
จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์  
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้
ด าเนินการจดัท าและจดัส่งให้หน่วยงานดงักล่าวภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บ
ไซท์ของบริษัท (www.lh.co.th) ด้วย โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามที่ได้จดัสง่มาพร้อมนี ้(รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1) 
             ความเห็นคณะกรรมการ 
                      คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรท่ีจะน าเสนอรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
ให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณารับรอง  

การลงมต ิ
วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 
            วาระที่  2.  พิจารณาอนุมัติให้ นายอนันต์ อัศวโภคิน ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไข
บังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับหนงัสือจากนายอนนัต์ อศัวโภคิน ("นายอนันต์ฯ") ลงวนัที่ 14 มิถุนายน 2561 

แจ้งความประสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) โดยเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนทกุ
ข้อเสร็จสมบรูณ์ นายอนนัต์ฯ ประสงค์จะท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นซึ่งได้แก่ หุ้นสามญัของบริษัทฯ ประเภทเดียว 
ทัง้สิน้ในจ านวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามญัที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ในราคาซือ้หุ้น

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


สามญัหุ้นละ 11.80 บาท โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกวา่จ านวนหุ้นที่จะซือ้ นายอนนัต์ฯ จะรับซือ้ตาม
จ านวนหุ้นท่ีมีผู้มาแสดงเจตนาขาย แตห่ากมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่า
จ านวนหุ้นที่จะซือ้ นายอนนัต์ฯ จะรับซือ้หุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่านัน้โดยใช้วิธีจดัสรรตามสัดสว่นของจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดง
เจตนาขาย (pro-rata) นัน้  

โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี ้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถอืหุ้นของนายอนันต์ฯ 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน: นายอนนัต์ฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แลนด์แอนด์
เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยนายอนนัต์ฯ และบคุคลที่เก่ียวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ของนายอนนัต์
ฯ ถือหุ้ นสามัญรวมกันทัง้สิน้จ านวน 2,860,000,047 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.93 ของหุ้ นสามัญที่ออกและ
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 2,860,000,047 เสยีง  

ทัง้นี ้นายอนันต์ฯ ไม่มีบุคคลที่มีความสมัพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท า
ร่วมกบับคุคลอื่น ("Concert Party") ร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ  

ณ วันที่ลงในหนังสือฉบับนี ้นายอนันต์ฯ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทฯ  

หลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน: ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนในครัง้นี ้หากมีผู้ ถือหุ้น
ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของนายอนนัต์ฯ เต็มตามจ านวนที่เสนอซือ้ นายอนนัต์ฯ จะมีจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 
4,054,971,364 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.93 ของหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และจะ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในสดัสว่นร้อยละ 33.93 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการท าค า
เสนอซือ้หุ้นบางสว่นดงักลา่ว  

2. รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซือ้ 

นายอนนัต์ฯ ประสงค์จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ประเภท หุ้นสามญัของบริษัทฯ ประเภทเดียว 
โดยประสงค์จะท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนทัง้สิน้ในจ านวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.00 
ของหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของจ านวนสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจ านวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนนัต์ฯ จะ
รับซือ้ตามจ านวนหุ้นท่ีมีผู้มาแสดงเจตนาขาย  

ซึ่งภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นครัง้นี ้นายอนนัต์ฯ ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทฯ 
ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและคิดเป็นสทิธิออกเสยีงร้อยละ 49 ของสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นครัง้นีไ้ม่เป็นผลท าให้นายอนนัต์ฯ มีหน้าที่ต้องท าค า
เสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียนอื่นใดภายใต้หลักเกณฑ์ Chain Principle ตามประกาศ



คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 ("ประกาศ ทจ.12/2554") 

3. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 

นายอนนัต์ฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มการลงทนุในบริษัทฯ ซึง่เป็นการลงทนุระยะยาวเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนในการลงทนุ 

4. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้นจากการเข้าถอืหุ้นผ่านการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน 

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนส าเร็จนายอนนัต์ฯ จะยงัคงให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทน
กรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

อยา่งไรก็ตาม นายอนนัต์ฯ ไมม่ีเจตนาที่จะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์การด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นส าเร็จ 
นอกจากนี ้นายอนนัต์ฯ ไมม่ีเจตนาที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้น
บางสว่นส าเร็จ 

5. ราคาเสนอซือ้หุ้นสามัญ 

ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัเทา่กบั 11.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นที่ตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น  
(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดงักลา่วในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอ
ซือ้หุ้นสามญัและภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ดงันัน้ ราคา
สทุธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัจะได้รับจะเทา่กบั 11.77 บาทตอ่หุ้น   

6. การขอมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนในครัง้นีจ้ะต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนให้นายอนนัต์ฯ เข้าท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นบางส่วน ทัง้นี ้นายอนันต์ฯ จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการขออนุมตัิการท าค าเสนอซือ้หุ้น
บางสว่นดงักลา่ว  

 

7. มาตรการในการจัดสรรการซือ้หุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย 

ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้ นของบริษัทฯ มากกว่าจ านวน 
1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
นายอนนัต์ฯ จะรับซือ้หุ้ นเพียง 1,194,971,317 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ออกและ
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เทา่นัน้โดยใช้วิธีจดัสรรตามสดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-
Rata) กลา่วคือ จ านวนหุ้นท่ีซือ้จากผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะค านวณตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ ถือหุ้นแต่
ละราย ตอ่จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายโดยผู้ ถือหุ้นทัง้หมด (Pro-Rata Basis)  



8. เงื่อนไขในการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน 

เงื่อนไขบังคับก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน 

1) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทั ้ง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้นายอนนัต์ฯ เข้าท าค าเสนอซือ้หุ้น
บางสว่น  

2) ส านกังาน ก.ล.ต. อนมุตัิค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของนายอนนัต์ฯ 

3) นายอนนัต์ฯ ได้รับอนุมตัิจากสถาบนัการเงินส าหรับการให้วงเงินสินเช่ือเต็มจ านวน
ส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่น 

โดยการประกาศเจตนาในการเข้าซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ นีเ้ป็นการประกาศเจตนาในการ
เข้าซือ้หลกัทรัพย์แบบมีเง่ือนไข ตามข้อ 14 แหง่ประกาศ ทจ.12/2554 นายอนนัต์ฯ จึงยงัไมม่ีหน้าที่ต้องท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ จนกวา่เง่ือนไขทกุข้อตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ครบถ้วน  

เงื่อนไขในการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน 

1) ในกรณีที่มีผู้ แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ มากกว่า 1,194,971,317 หุ้ น 
นายอนนัต์ฯ จะรับซือ้หุ้นเพียงจ านวน 1,194,971,317 หุ้นเทา่นัน้ โดยจะใช้วิธีการจดัสรรตามสดัสว่นของจ านวนหุ้น
สามญัที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) 

2) ในกรณีที่มีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจ านวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนนัต์ฯ 
สามารถรับซือ้ตามจ านวนหุ้นท่ีมีผู้มาแสดงเจตนาขายได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิมอบอ านาจให้ นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ หรือนายอดิศร ธนนนัท์นราพลู คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ รับมอบอ านาจ
จาก นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนนัต์ฯ และ
การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการด าเนินการข้างต้น 
รวมถึงมอบอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่เก่ียวกบัการท าค าเสนอซือ้
หุ้นบางสว่นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Voluntary Partial Tender Offer) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่นได้เสียในเ ร่ืองนีพ้ิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้น าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของนายอนนัต์ อศัวโภคิน ดงักลา่วต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 เพื่อพิจารณาการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนนัต์ฯ ซึ่งจะเป็น
การขอรับการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัทฯ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 เนื่องด้วย นายอนนัต์ฯ ไม่มีแผนที่



จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการด าเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และยงัคงให้การ
สนบัสนนุการด าเนินงานของผู้บริหารเดิม  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของนายอนนัต์ฯ และบคุคลที่เก่ียวข้องตาม มาตรา 258 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

 
           วาระที่ 3.   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

              จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักลา่วด้วย 
              อนึง่ ทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่มีความประสงค์ที่แตง่ตัง้บคุคลอื่นหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ (นายพิภพ  วีระพงษ์ หรือนายบัณฑิต  พิทักษ์สิทธ์ิ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ น าสง่ให้แก่ ฝ่าย
บัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลมุพินี ชัน้ 37  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯขอความร่วมมือจากทา่นโปรดน าสง่เอกสารดงักลา่วภายในวนัที่ 
1  สงิหาคม  2561  นีด้้วย จกัขอบพระคณุยิ่ง 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                               (นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม) 
                                                                                         กรรมการและเลขานกุารบริษัท 


