
                                                                                                                                                                

ที่ LPN/สก/ 077/2559 
 

                             วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาด้วย  1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2558 

2. รายงานประจ าปี 2558 พร้อมด้วยงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   
งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบนัทึก
ข้อมลู (CD)   

 3. ประวตัิของกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 
 4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 5. ประวตัิผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อคดัเลอืกเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
 6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งผลการนบัคะแนน 
 8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น 
 9. วิธีการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
  10. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ  
  11. ก าหนดการเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 
  12. แบบตอบรับเข้าเยี่ยมชมโครงการของบริษัท  
  13. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ส าหรับบคุคลทัว่ไป 
  14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
  15. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2558 และ/หรือรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2558 
  16. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติ              
ให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 11 เลขที่
1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณา                 
เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
   เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 

ความเป็นมา  บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน              
พ.ศ. 2558 โดยได้ด าเนินการจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว  
 



                                                                                                                                                                

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558              
เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง
เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 

 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2558 
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น และงบกระแสเงนิสด  
   สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ความเป็นมา  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้อง
จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ในการนี  ้งบแสดงฐานะการเงิน  
งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่           
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบญัชีของส านกังาน           
สอบบญัชีดีไอเอ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถกูต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม
หลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน”              
ของรายงานประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ 
ดงันี ้

   
รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์รวม           (ล้านบาท) 18,469.37 19,625.30 

 หนีส้ินรวม               (ล้านบาท) 7,082.20 8,044.05 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้น      (ล้านบาท) 11,387.17 11,581.25 

 รายได้รวม               (ล้านบาท) 15,942.78 16,673.64 

 ก าไรสทุธิ                 (ล้านบาท) 2,661.68 2,413.40 

 ก าไรตอ่หุ้น               (บาท/หุ้น) 1.80 1.64 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น  
และงบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล  
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิส าหรับ                  
งบการเงินรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอ        
ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวต่อไป                         
ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจ าปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิ 2,413,398,212.24 บาท 
(สองพนัสี่ร้อยสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพนัสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ดงันัน้ บริษัทจึง   
ขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 คือ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) หรือคิดเป็นอตัราส่วน  
ร้อยละ 55.03 ของก าไรสทุธิรวมเป็นเงิน 1,328,128,891.20 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นแปดพนัแปดร้อยเก้าสบิเอ็ดบาทยี่สบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนสิน้สุดไตรมาส 2/2558            

ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 1,475,698,768 หุ้น   
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 442,709,630.40 บาท (สี่ร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพนัหกร้อยสามสิบบาทสี่สิบ
สตางค์) โดยจ่ายเมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 

2) คงเหลอืเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลประจ าปี 2558 ตามที่ปรากฏรายช่ือ 
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date - RD) ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ส าหรับ 
หุ้นสามญัจ านวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 885,419,260.80 บาท (แปดร้อยแปดสิบห้าล้าน    
สีแ่สนหนึง่หมื่นเก้าพนัสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถ
ขอเครดิตภาษีคืนได้ คือ ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค์)  โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมสว่นที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30  ดงันัน้เครดิตเงินปันผลเท่ากบัเงินปันผลคูณ
สามสว่นเจ็ด 

 

ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล   
ในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559   

      

ทัง้นี ้ก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ในวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา มีดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,413.40 2,021.42 2,328.58 
2. จ านวนหุ้นท่ีออกเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,475.70 1,475.70 1,475.70 
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.90 0.80 0.84 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 0.30 0.26 0.26 
    3.2 เงินปันผลเพิ่มเตมิ (บาท : หุ้น) 0.60 0.54 0.58 

 

 



                                                                                                                                                                

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบการจ่ายเงินปันผล       
ระหว่างกาลและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ของ         
หุ้นสามญัจ านวน 1,475,698,768 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน 
งวด 6 เดือน สิน้สดุไตรมาส 2/2558 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์)   

 

ดงันัน้ คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ส าหรับ            
หุ้นสามญัจ านวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ 
ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date–RD) โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

ทัง้นีก้ารให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทยงัไมม่ีความแนน่อน เนื่องจากต้องรออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบับริษัทข้อ 11 ก าหนดให้กรรมการ 
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่ งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 5 คน ดงันี ้
1.  นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์  
2.  นายทิฆมัพร เปลง่ศรีสขุ  
3.  นายคมัภีร์ จองธุระกิจ  
4.  นางจงจิตต์ ฐปนางกรู 
5.  นายจรัญ เกสร 
  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่      
จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ได้แก่ คณุวุฒิ  
ประสบการณ์ ความช านาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล และมีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามที่
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดไว้และตามข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล ยงัได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน
ที่จ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ 
 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย                    
ได้พิจารณารายช่ือกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 คน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการบริษัทรายเดิม คือ นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์  นายทิฆัมพร          
เปลง่ศรีสขุ  นายคมัภีร์  จองธุระกิจ  นางจงจิตต์  ฐปนางกรู  และนายจรัญ  เกษร เป็นกรรมการบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และกรรมการเดิมที่ครบก าหนด
ออกตามวาระนัน้ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็น            
อยา่งดีตลอดมา 



                                                                                                                                                                

ทัง้นี ้นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ กรรมการรายเดิม และได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่ง
วาระนัน้ มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทก าหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่า
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทนุ   โดยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
ตอ่เนื่องกนั 
 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาสรรหาบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการนัน้ บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณา 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน
แล้ว  โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ดังนัน้ จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอ โดยขอเสนอให้เลอืกตัง้  
1.  นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ 
2.  นายทิฆมัพร เปลง่ศรีสขุ 
3.  นายคมัภีร์ จองธุระกิจ 
4.  นางจงจิตติ ์ ฐปนางกรู 
5.  นายจรัญ เกษร  
เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
พิจารณา คือ นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ มีคณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าจะด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากในช่วงของการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนัน้ นายวฒุิพล  
สริุยาภิวฒัน์ ได้แสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง    
 

โดยรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์การท างานของบุคคลทัง้ห้า (5) และคุณสมบตัิกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ความเป็นมา  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม ผลการด าเนินงานของบริษัท                
ซึง่สอดคล้องกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั การขยายตวัของธุรกิจและการเติบโต
ของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 



                                                                                                                                                                

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  แบง่เป็น 
 1.1  บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการ
ปฏิบตัิงานปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 10,217,347 บาท  (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสามร้อยสี่สิบ
เจ็ดบาทถ้วน)  

ทัง้นี ้บ าเหน็จกรรมการคิดค านวณจากอตัราการเติบโตของธุรกิจบริษัท 
 1.2  คา่ตอบแทนรายเดือน 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และคา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 6,510,000 บาท (หกล้านห้าแสน
หนึง่หมื่นบาทถ้วน) 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 าแหนง่ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
   ได้รับคา่ตอบแทน   7,500.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล             
   ได้รับคา่ตอบแทนคนละ   5,000.- บาทตอ่เดือน 
 - ต าแหนง่กรรมการบริษัท   ได้รับคา่ตอบแทนคนละ   25,000.- บาทตอ่เดือน 
 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ     -  ประกนัสขุภาพ  การตรวจสขุภาพประจ าปี 

    โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา
กลั่นกรองบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการปฏิบัติงานปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2559 โดยค านงึถึงความเหมาะสมตา่งๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
 

วาระที่  7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 
ความเป็นมา  คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ตามกระบวนการ            
ทีก่ าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั  
บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท พรสนัติ จ ากัด และบริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากัด เนื่องจากส านักงานสอบบัญชีดีไอเอ ได้ท าการตรวจสอบบัญชีงบการเงิน                  
ของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด 



                                                                                                                                                                

และไม่มีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอ่ย โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้
1.  นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  2982 
2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  5599  
3.  นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  8125 
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  โดยรายละเอียดประวตัิของผู้สอบบญัชี
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 

ตามมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 สรุปสาระส าคญัว่า “ผู้สอบบญัชีต้อง
ไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท” ซึง่บคุคลทัง้สามดงักลา่วข้างต้น 
ไมไ่ด้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทาง
วิชาชีพด้านอื่นๆ จากส านกังานของผู้สอบบญัชีและบคุคลดงักลา่ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.             
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 1,136,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสามหมื่นหกพนับาทถ้วน) 
 

ประวัติค่าสอบบัญช ี

ส าหรับปีบัญชี 2559 2558 2557 
ชื่อส านกังานสอบบญัช ี ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ 
ชื่อผู้สอบบญัช ี นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 

และ/หรือ 
นางสาวสมจินตนา  พลหรัิญรัตน์ 

และ/หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 

นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
และ/หรือ 

นางสาวสมจินตนา  พลหรัิญรัตน์ 

และ/หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 

นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
และ/หรือ 

นางสาวสมจินตนา  พลหรัิญรัตน์ 

และ/หรือ 
นายวิสทุธ์ิ  เพชรพาณิชกลุ 

คา่สอบบญัชี  
(Audit services) 

1,136,000 บาท 1,060,000 บาท 1,052,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน 
(Non audit services) 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

ความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่น 
ได้เสียของผู้สอบบญัชีกบับริษัท
และผู้ที่เก่ียวโยงกนั 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

 หมายเหต ุ: 1.  ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดั
ให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ             
5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะต้องแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั 

    2. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ตัง้แตปี่ 2555-2558 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทในชว่งดงักลา่วรวมระยะเวลา 4 ปี 

    3. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2556-2558  และนางสาว   
สภุาภรณ์  มัง่จิตร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้สองคนยงัไมเ่คย             
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

  



                                                                                                                                                                

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอ คนใดคนหนึง่ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้
1.  นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  2982 
2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  5599  
3.  นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  8125  

 

ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้ส านักงานสอบบญัชีดีไอเอด าเนินการ
จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ                        
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงิน 1,136,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนสามหมื่นหกพนับาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
อนึ่ง ในปี 2559 จะมีการเสนอแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ 
นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย คือ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ 
จ ากัด  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท พรสันติ จ ากัด และบริษัท ลุมพินี               
พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบญัชี
และสงักดัส านกังานเดียวกนัก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่ ผู้สอบบญัชี
จะสามารถท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทนัตามก าหนดเวลา เนื่องจากในแต่ละปีผู้สอบบญัชี
จะก าหนดตารางเวลาในการท างานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นการลว่งหน้า 

 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเพื่อ              
สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์                
พ.ศ. 2559 
 

 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิน้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ
ของบริษัทตามก าหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี  ้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง ขอให้        
ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและส่งคืนให้แก่บริษัทภายใน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 ทัง้นี ้บริษัทขอเรียนชีแ้จงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึง
ของดการแจกของช าร่วยแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในปีนี ้
  
 
 



                                                                                                                                                                

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทใคร่
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อการลงทะเบียนในวนัประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

   
(นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์) 
กรรมการผู้จดัการ 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
 
 
หมายเหตุ:  1.  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 และ/หรือ หนงัสือรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

ประจ าปี 2558 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2558” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย           
ล าดบัที่ 15 

 2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ 
www.lpn.co.th 

 
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  ส านกักรรมการ 
โทรศพัท์ : (02) 285-5011-6 ตอ่ 140  , 147  และ 153 
โทรสาร : (02) 679-8699 
E-Mail :  IR@lpn.co.th 


