
 

ที่ LPN/สก /96/2556 
 

                         วนัท่ี   21  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2556 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย   1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555  

2. รายงานประจ าปี 2555 พร้อมด้วยงบการเงินประจ าปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน   งบก าไรขาดทนุ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด  
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

    3. ประวตัิของกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง 
     ต าแหนง่ 
    4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและ 
     คณะกรรมการชดุยอ่ย 
    5. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
    6. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น 
    7. วิธีการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 
    8. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
    9. ก าหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 
    10. แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท  
    11. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ส าหรับบคุคลทัว่ไป 
   12. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
    ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
    13. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติ          
ให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ในวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 11            
เลขที่  1168/7 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                  
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555  
   เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555  

 ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2555 โดยได้ด าเนินการจดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว  



 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2555           
เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 

 
วาระที่ 2    รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2555
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2555 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ  
   งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงนิสด  
   สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัท       
ต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ในการนี  ้งบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของส านกังานสอบบญัชีดีไอเอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ                   
ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 2  ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

      
รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 

 สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,360.85 13,903.94 

 หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

5,223.41 
8,137.44 

5,539.45 
8,364.49 

 รายได้รวม (ล้านบาท) 12,568.91 13,482.52 

 ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,105.29 2,216.79 

 ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.43 1.50 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน              
ประจ าปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่น



 

ของผู้ ถือหุ้น และ  งบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลง
นามรับรองจากผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล  

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิส าหรับ      
งบการเงินรวม  เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอ  
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัท          
มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ น        
คราวตอ่ไป ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 28
ซึ่งจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจ าปี 2555 บริษัทมีก าไรสุทธิ 
2,216,793,075.44 (สองพนัสองร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพนัเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)
ดงันัน้บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 คือ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.76 บาท (เจ็ดสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็น
อตัราสว่นร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 1,121,531,063.68 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยยี่สบิเอ็ดล้าน
ห้าแสนสามหมื่นหนึง่พนัหกสบิสามบาทหกสบิแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนสิน้สดุไตรมาส 2/2555 
ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 1,475,698,768 หุ้น 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 339,410,716.64 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาท
หกสบิสีส่ตางค์) โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 2) คงเหลือเป็นเ งินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้ รับเ งินปันผลประจ าปี  2555               
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date–RD) ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท                  
(ห้าสิบสามสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 782,120,347.04 บาท 
(เจ็ดร้อยแปดสบิสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) โดยผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ คือ ในอตัราหุ้นละ 0.53 บาท (ห้าสิบสามสตางค์) ที่จ่ายจากก าไร
สทุธิที่เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 23 ดงันัน้เครดิตเงินปันผลเทา่กบัเงินปันผลคณูยี่สบิสามสว่นเจ็ดสบิเจ็ด 
 
ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล   
ในวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2556  

      
ทัง้นี ้ก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ในวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัรา
การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

 



 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,216.79 1,917.26 1,637.30 
2. จ านวนหุ้นท่ีออกเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,475.70 1,475.70 1,475.70 
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.76 0.65 0.56 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 0.23 0.21 0.18 
    3.2 เงินปันผลเพิ่มเตมิ (บาท : หุ้น) 0.53 0.44 0.38 

หมายเหต ุ : 1.  ใน ปี 2553 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ                  
ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท 

2. ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2554 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผล จากเดิม “บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิส าหรับงบเฉพาะบริษัท” เป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา                   
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิส าหรับงบการเงินรวม” โดยให้มีผลนบัตัง้แตง่บการเงินประจ าปี2554    
เป็นต้นไป 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผล       
ระหว่างกาลและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.76 บาท (เจ็ดสิบหกสตางค์)   
ของหุ้ นสามัญจ านวน 1,475,698,768 หุ้ น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ                       
ผลการด าเนินงาน งวด 6 เดือน สิน้สดุไตรมาส 2/2555 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สบิสามสตางค์)   
 
ดังนัน้ คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท (ห้าสิบสามสตางค์) 
ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date–RD) โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น                
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556  
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการ
ปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
ทัง้นีก้ารให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้น 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบับริษัทข้อ 11 ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 5 คน ดงันี ้

 



 

 1. นายปกรณ์ ทวีสนิ  ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
 2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ 
    กรรมการอิสระ  
 3.  นางจงจิตต์ ฐปนางกรู กรรมการบริษัท  
 4. นายพิเชษฐ ศภุกิจจานสุนัติ์  กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร  
    กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
    กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 
    ประธานอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการด้านความรับผิดชอบตอ่ 
    สิง่แวดล้อมและสงัคม 
 5. นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร และ   
     กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่                        
การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ทัง้นี  ้คณะกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ
บริษัทจ านวน 5 คน ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดประวตัิและประสบการณ์การท างานของบคุคลทัง้ห้า (5) ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมถึง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย ได้เสนอรายช่ือบคุคลจ านวน              
5  คน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ    
ให้เลอืกตัง้  

 1. นายปกรณ์ ทวีสนิ  ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
 2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ 
    กรรมการอิสระ  
 3.  นางจงจิตต์ ฐปนางกรู กรรมการบริษัท  
 4. นายพิเชษฐ ศภุกิจจานสุนัติ์  กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
    กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
    และ ประธานอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการด้านความรับผิดชอบ
    ตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
 5. นายคมัภีร์ จองธุระกิจ กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร และ   
     กรรมการบริหารความเสีย่ง  



 

 เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 คน คือ นายปกรณ์  ทวีสิน และ
 นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ 
 
วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม ผลการด าเนินงานของบริษัท                
ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดี ยวกัน การขยายตัวของธุรกิจ            
และการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณา                
บ า เหน็จกรรมการส าห รับผลการปฏิบัติ ง าน ปี  2555 เ ป็นจ านวนเ งิน  8 ,627 ,527 . -บาท                                                
(แปดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรร
กนัเอง โดยรวมถึงบ าเหน็จกรรมการส าหรับนายธีรชยั ปัญจทรัพย์ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอ
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 
โดยมีผลนบัตัง้แต่วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในปี 2555 
เป็นเวลา  3 เดือน คือ ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 
อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท             
และค่ าตอบแทนกรรมกา รชุดย่อยส าห รับ ปี  2556 เ ป็ นจ า นวน เ งินร วม  7,290,000 บาท                           
(เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 - ต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทน  60,000.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่รองประธานกรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทน  30,000.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทน  45,000.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนคนละ  35,000.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนคนละ  25,000.- บาทตอ่เดือน 

- ต าแหนง่ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
       ได้รับคา่ตอบแทน 7,500.- บาทตอ่เดือน 

- ต าแหนง่กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล             
       ได้รับคา่ตอบแทนคนละ  5,000.- บาทตอ่เดือน 
 

   โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา
กลั่นกรอง บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการปฏิบัติงานปี 2555 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2556 โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ      
สรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 



 

วาระที่  7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556 
ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ตามกระบวนการ 
ที่ก าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“ส านักงานสอบบัญชีดีไอเอ”)                 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2556  ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้
มาเนจเมนท์ จ ากดั  บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท พรสนัติ  จ ากดั และบริษัท 
ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั เนื่องจากส านกังานสอบบญัชีดีไอเอได้ท าการตรวจสอบ
บญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย  ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ น                 
รายใหญ่หรือผู้ ที่เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ                  
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้

1. นางสวุมิล   กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  2982 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  5599  
3. นายวิสทุธ์ิ   เพชรพาณิชกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  7309  

    เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
 

ทัง้นี  ้ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 สรุปสาระส าคัญว่า              
“ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึง่บคุคลทัง้
สามดงักลา่วข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและ
บริษัทไมไ่ด้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากส านกังานของผู้สอบบญัชีและบคุคลดงักลา่ว 
  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึง่ล้านห้าหมื่นสองพนับาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัิคา่สอบบญัชี 
ส าหรับปีบัญชี 2554 2555 2556 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ 

ช่ือผู้สอบบญัชี นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
และ/หรือ 

นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกลุ 

นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
และ/หรือ 

นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกลุ 

นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 
และ/หรือ 

นางสาวสมจินตนา พลหรัิญรัตน์ 
และ/หรือ 

นายวสิทุธ์ิ  เพชรพาณิชกลุ 
คา่สอบบญัชี  
(Audit services) 

945,000.-บาท 1,000,000.-บาท 1,052,000.-บาท 

คา่บริการอ่ืน 
(Non audit services) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์หรือการมี
ส่วนได้เสียของผู้สอบบญัชี
กบับริษัทและผู้ ท่ีเก่ียว 
โยงกนั 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2555 เ ม่ือวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2555 มีมติแต่งตัง้ นางวิ ไล รัตน์ โรจน์นครินทร์                      
และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2555 และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
เสนอให้ส านักงานสอบบญัชีดีไอเอด าเนินการจดัหาผู้สอบบัญชีรับอนญุาตคนอ่ืนจากส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวได้    แต่ เ น่ืองจากในระหว่าง ปีบัญชี 2555                         
นางพรสรัญ    รุ่งเจริญกิจกุล ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ส านกังานดีไอเอจึงได้ด าเนินการจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนปฏิบตัิ
หน้าท่ีแทน คือ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2982 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
ส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ คนใดคนหนึง่ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสวุมิล   กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  2982 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  5599  
3. นายวิสทุธ์ิ   เพชรพาณิชกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  7309 
 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เสนอให้ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอด าเนินการ
จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ        
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556                         
ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 1,052,000.-บาท (หนึ่งล้านห้า
หมื่นสองพนับาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 
 
 



 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเพื่อสทิธิใน
การรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556  

 
  หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิน้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเดินทางไปเยี่ยมชม
โครงการต่างๆ ของบริษัท ตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี ้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เดินทาง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและส่งคืน
ให้แก่บริษัทภายในวันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
  จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือ
หุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมเอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการ
ลงทะเบียนในวนัประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์) 
กรรมการผู้จดัการ 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
 
 

หมายเหต ุ: 1.  หากผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี  2555 ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของซีดี (CD)  กรุณาตดิตอ่หมายเลขโทรศพัท์ 02-285-5011 ตอ่ 147 

2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2556 และเอกสารประกอบใน 
www.lpn.co.th 

 
 
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์   ส านกักรรมการ 
โทร. (02) 285-5011-6 ตอ่ 147 


