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ท่ี LPN/สก/051/2560 
 

                             วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
                        2. รายงานประจ าปี 2559 พร้อมด้วยงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน               
  งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559 และรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2559 ในรูปแบบแผน่บนัทึกข้อมลู (CD)   
                        3. ประวตัขิองกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
                        4. รายละเอียดคา่ตอบแทนและบ าเหน็จประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
                        5. ประวตัผิู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือคดัเลือกเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
                        6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
                        7. วธีิการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 
                        8. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
                        9. วธีิการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
   10. รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะ  
   11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ส าหรับบคุคลทัว่ไป 
   12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้ นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน             
   ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
   13. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2559 และ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2559 
   14. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ถือหุ้น 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดท่ีี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 11 เลขท่ี 1168/7 
อาคารลมุพนีิ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
  
วาระที่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ความเป็นมา  บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
โดยได้ด าเนินการจดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) แล้ว  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องเพ่ือให้ท่ีประชุม            
ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 
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วาระที่ 2    รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานนนรอบปี 2559 
ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ตามท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2559 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน               
   งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท า
งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ในการนีง้บแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีดีไอเอ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป รวมทัง้มี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอตามท่ีปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

รายการ งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์รวม            (ล้านบาท) 17,133.42 18,557.92 
 หนีสิ้นรวม                (ล้านบาท) 5,051.22 6,147.28 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น       (ล้านบาท) 12,082.20 12,410.64 
 รายได้รวม                (ล้านบาท) 13,145.84 14,650.63 
 ก าไรสทุธิ                  (ล้านบาท) 2,024.19 2,176.23 
 ก าไรตอ่หุ้น                (บาท/หุ้น) 1.37 1.47 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559              
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสด สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล  

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิส าหรับงบการเงินรวม 
เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลได้และรายงาน
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 28 ซึ่งจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประจ าปี 2559 
บริษัทมีก าไรสทุธิ 2,176,226,055.70 บาท (สองพนัหนึ่งร้อยเจ็ดสบิหกล้านสองแสนสองหม่ืนหกพนัห้าสิบห้าบาท
เจ็ดสิบสตางค์) ดงันัน้ บริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 คือ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) หรือ
คดิเป็นอตัราสว่นร้อยละ 61.03 ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงิน 1,328,128,891.20 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยย่ีสิบแปดล้าน
หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพนัแปดร้อยเก้าสบิเอ็ดบาทย่ีสบิสตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนสิน้สดุไตรมาส 2/2559 ในอัตราหุ้นละ 
0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ส าหรับหุ้ นสามัญของบริษัทจ านวน 1,475,698,768 หุ้ น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
442,709,630.40 บาท (ส่ีร้อยส่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนเก้าพนัหกร้อยสามสิบบาทส่ีสิบสตางค์) โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 
1 กนัยายน พ.ศ. 2559 

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลประจ าปี 2559 ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date - RD) ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญั
จ านวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 885,419,260.80 บาท (แปดร้อยแปดสิบห้าล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืน 
เก้าพนัสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ 
คือ ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสบิสตางค)์ โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้
นิตบิคุคล ดงันัน้เครดติเงินปันผลคดิค านวณดงันี ้

-  เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท เครดติเงินปันผลอตัราร้อยละ 23 ดงันัน้เครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคณู
ย่ีสบิสามสว่นเจ็ดสบิเจ็ด 

-  เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท เครดติเงินปันผลอตัราร้อยละ 25 ดงันัน้เครดิตเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคณู
ย่ีสบิห้าสว่นเจ็ดสิบห้า 

ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยวธีิการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

ทัง้นี ้ก าหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรา          
การจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,176.23 2,413.40 2,021.42 
2. จ านวนหุ้นท่ีออกเรียกช าระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,475.70 1,475.70 1,475.70 
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.90 0.90 0.80 
    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.30 0.30 0.26 
    3.2 เงินปันผลเพ่ิมเติม (บาท : หุ้น) 0.60 0.60 0.54 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ของหุ้นสามญัจ านวน 
1,475,698,768 หุ้ น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด  6 เดือน สิน้สุด              
ไตรมาส 2/2559 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์)   

ดงันัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญั
จ านวน 1,475,698,768 หุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้ น (Record Date-RD) โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น   
และเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560 

ทัง้นีก้ารให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทยงัไมมี่ความแน่นอน เน่ืองจากต้องรออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบับริษัทข้อ 11 ก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด           
ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้
1.  นายอมรศกัดิ ์  นพรัมภา 
2.  ศาสตราจารย์ศริิ   เกวลนิสฤษดิ ์
3.  นายพเิชษฐ   ศภุกิจจานสุนัติ ์
4.  นางยพุา   เตชะไกรศรี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีจะเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม ได้แก่ คณุวฒุิ ประสบการณ์ 
ความช านาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล และมีคณุสมบัติครบถ้วน ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดไว้และตามข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังได้
พจิารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณา
รายช่ือกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 คน และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพจิารณากรรมการบริษัทรายเดมิ คือ นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา  ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์  นายพิเชษฐ  
ศุภกิจจานุสันติ์  และ นางยุพา เตชะไกรศรี เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และกรรมการเดมิท่ีครบก าหนดออกตามวาระนัน้ในช่วงท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ทัง้นี ้นายอมรศกัดิ ์นพรัมภา  ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ กรรมการรายเดิมและได้รับการเสนอช่ือให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนัน้ มีคุณสมบัติท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท
ก าหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีเข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีตอ่เน่ืองกนั 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือบคุคลเข้ารับการพจิารณา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว                   
โดยพิจารณาความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ดังนัน้ จึงมีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน                  
และบรรษัทภิบาล เสนอ โดยขอเสนอให้เลือกตัง้  
1.  นายอมรศกัดิ ์  นพรัมภา 
2.  ศาสตราจารย์ศริิ   เกวลนิสฤษดิ ์
3.  นายพเิชษฐ   ศภุกิจจานสุนัติ ์
4.  นางยพุา   เตชะไกรศรี 
เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  



                                                                                                                                                                

6 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
พิจารณา คือ นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา  ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ มีคุณสมบัติท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ ถึงแม้วา่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี แตใ่นระหวา่งการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระนัน้ นายอมรศกัดิ์ นพรัมภา  ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจาก          
ฝ่ายบริหารและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง    

โดยรายละเอียดประวตัแิละประสบการณ์การท างานของบคุคลทัง้ส่ี (4)  และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

วาระที่ 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ความเป็นมา  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสม ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึง
ความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ แบง่เป็น 
 1.1  บ าเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาบ าเหน็จกรรมกา รส าหรับ             
ผลการปฏิบตัิงานปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 10,217,347 บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพนัสาม
ร้อยส่ีสบิเจ็ดบาทถ้วน)  

ทัง้นี ้บ าเหน็จกรรมการคดิค านวณจากอตัราการเตบิโตของธรุกิจบริษัท 

 1.2  คา่ตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 5,790,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสน
เก้าหม่ืนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
- ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทน 60,000.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทน 30,000.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่ตอบแทน 45,000.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนคนละ 35,000.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  ได้รับคา่ตอบแทน   7,500.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล             
  ได้รับคา่ตอบแทนคนละ   5,000.- บาทตอ่เดือน 
- ต าแหน่งกรรมการบริษัท   ได้รับคา่ตอบแทนคนละ   25,000.- บาทตอ่เดือน 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ     -  ประกนัสขุภาพ  การตรวจสขุภาพประจ าปี 
    โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลัน่กรอง
บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการปฏิบัติงานปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2560 โดยค านึงถึงความเหมาะสมตา่งๆ อย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัติามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
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วาระที่  7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
ความเป็นมา  คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามกระบวนการ                 
ท่ีก าหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ส านักงานสอบบญัชีดีไอเอ”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจ าปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากัด  บริษัท ลมุพินี 
โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พรสนัติ จ ากัด และบริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ 
จ ากัด เน่ืองจากส านักงานสอบบัญชีดีไอเอ ได้ท าการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ตดิตอ่กนัหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด มีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชี           
คนใดคนหนึ่งตอ่ไปนี ้
1.  นายนพฤกษ์ พษิณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   7764 
2.  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5599  
3.  นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    8125 

เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดประวตัิของผู้สอบบญัชี
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 สรุปสาระส าคญัว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท” ซึ่งบุคคลทัง้สามดงักล่าวข้างต้นไม่ได้เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และบริษัทไมไ่ด้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
จากส านกังานของผู้สอบบญัชีและบคุคลดงักลา่ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.                  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้ 
1.  คา่สอบบญัชี 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
2.  คา่บริการในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ประวัตค่ิาสอบบัญชี 

ส าหรับปีบัญชี 2560 2559 2558 
ชื่อส านักงานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ 
ชื่อผู้สอบบญัชี นายนพฤกษ์   พิษณวุงษ์ 

และ/หรือ 
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 

และ/หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 

นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
และ/หรือ 

นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
และ/หรือ 

นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 

นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
และ/หรือ 

นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
และ/หรือ 

นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 
ค่าสอบบญัชี  
(Audit services) 

1,170,000 บาท 1,136,000 บาท 1,060,000 บาท 

ค่าบริการในการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

150,000 บาท ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าบริการอื่น 
(Non audit services) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ หรือการมีส่วน 
ได้เสียของผู้สอบบญัชีกบับริษัท
และผู้ที่เกี่ยวโยงกนั 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี 
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หมายเหต ุ: 1.  ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี
 การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ            
 งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชี
 ติดต่อกนั บริษัทจะต้องแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2556-2559 และนางสาวสุภาภรณ์ 

มัง่จิตร ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 -2559 ทัง้นีผู้้สอบบัญชีทัง้สองคนยังไม่เคยลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัท 

3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์              
ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2555-2559 และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทรวม            
5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก  
ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายนพฤกษ์     พษิณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   7764 
2.  นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5599  
3.  นางสาวสภุาภรณ์    มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    8125 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เสนอให้ส านักงานสอบบญัชีดีไอเอด าเนินการจัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอ่ืนจากส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ                  
บริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.                  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดงันี ้ 
1.  คา่สอบบญัชี 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
2.  คา่บริการในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

อนึ่ง ในปี 2560 จะมีการเสนอแต่งตัง้ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และนางสาว
สุภาภรณ์  มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากัด  
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท พรสันติ จ ากัด และบริษัท ลุมพินี  พร็อพเพอร์ตี ้ 
เซอร์วสิ แอนด์ แคร์ จ ากดั ซึ่งแม้วา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบญัชีและสงักัดส านักงาน
เดียวกนัก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่ว่า ผู้สอบบญัชีจะสามารถท างบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามก าหนดเวลา เน่ืองจากในแต่ละปีผู้สอบบัญชีจะก าหนดตารางเวลาใน     
การท างานการเข้าตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                

9 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
   ข้อ 3 ของบริษัท เร่ืองวัตถุประสงค์ 

ความเป็นมา  เพ่ือให้วตัถุประสงค์ของบริษัทครอบคลมุถึงการด าเนินธุรกิจ จึงมีความประสงค์ท่ีจะขอแก้ไข                
เพิม่วตัถปุระสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เร่ืองวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
1. แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 6  ข้อ 42 และข้อ 43 ดงันี ้

ข้อ 1.  ยกเลกิข้อความเดมิ คือ  
“ซือ้ จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืน                   
ซึ่งทรัพย์สนิใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้” 
และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ซือ้ รับซือ้ฝาก จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง เช่าช่วง ให้เช่าช่วง                
ถือกรรมสิทธ์ิ  ครอบครอง ปรับปรุง  ใช้  ให้ใช้  และจัดการโดยประการอ่ืนซึ่ งทรัพย์สินและ
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้” 

ข้อ 2.  ยกเลกิข้อความเดมิ คือ  
“ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และจ าหน่ายทรัพย์สนิโดยประการอ่ืน” 
และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ขาย ขายฝาก โอน รับโอน จ านอง รับจ านอง จ าน า รับจ าน า แลกเปล่ียน และจ าหน่ายทรัพย์สินและ
อสงัหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทัง้โอน รับโอนสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
ตามวตัถปุระสงค์ หรือเพ่ือการอ่ืนใด และด าเนินการใดๆ เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้า
หรือตวัแทนในการซือ้ขาย หรือถือกรรมสทิธ์ิไว้แทนบคุคลอ่ืน” 

ข้อ 6.  ยกเลกิข้อความเดมิ คือ  
“เข้าเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผดิชอบในห้างหุ้นสว่น และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัอ่ืน”   
และใช้ข้อความใหม ่ ดงันี ้   
“เข้าเป็นหุ้ นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทจ ากัด และ/หรือ
บริษัทมหาชนอ่ืน รวมทัง้ลงทนุในธุรกิจและหลกัทรัพย์ทกุประเภท” 

ข้อ 42. ยกเลกิข้อความเดมิ คือ  
“ประกอบกิจการซือ้ขาย รถยนต์ ท่ีดิน บ้าน โรงเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด รวมทัง้สิ่งปลกูสร้าง  
ทกุชนิด พร้อมทัง้แบง่ขายท่ีดนิและอาคาร”   
และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้   
“ประกอบกิจการซือ้ขาย รถยนต์ ท่ีดิน บ้าน โรงเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ค้าท่ีดิน จัดสรรท่ีดิน                
บ้านจดัสรร รวมทัง้สิง่ปลกูสร้างทกุชนิด พร้อมทัง้แบง่ขายท่ีดนิและอาคาร”  

ข้อ 43. ยกเลกิข้อความเดมิ คือ  
“ประกอบกิจการบริหารอาคารชดุ”  
และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ประกอบกิจการบริหารอาคารชดุ นิตบิคุคลบ้านจดัสรร” 
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2.  เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 8 ข้อ จากเดมิมีจ านวน 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ ดงันี ้  
ข้อ 47. จดัตัง้กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ บริหาร/จัดการกองทุน และ/หรือท่ีเป็นลกัษณะคล้ายคลึงกัน รวมทัง้

บริหาร/จดัการกองทุนอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 48. ประกอบกิจการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน และ
วศิวกรรม  อนัเป็นการสนบัสนนุธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

ข้อ 49. ประกอบกิจการบริการรับโฆษณาทางส่ือการใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ  รวมทัง้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในระบบส่ือสารโทรคมนาคม และทางส่ือโฆษณาอ่ืนๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
วทิย ุและโทรทศัน์ ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลติส่ือโฆษณาทกุชนิด ทกุประเภททาง
ส่ือตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น บริการประชาสมัพนัธ์ ทัง้ในเชิงธรุกิจ เพ่ือการศกึษา และเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 

ข้อ 50. ประกอบกิจการรับจดังานและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การขาย และการประชาสมัพนัธ์ให้แก่
บคุคล คณะบคุคล นิตบิคุคล สว่นราชการ และองค์กรของรัฐ 

ข้อ 51. ประกอบกิจการโรงเรียน สถานศึกษา สนามและศูนย์ฝึกซ้อมการกีฬา รับท าการฝึกสอน และ
อบรมทางด้านวชิาการเก่ียวกบัการกีฬา (เม่ือได้รับอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว) 

ข้อ 52. ท าการจดทะเบียน ขออนุญาต ซือ้ เช่า หรือจัดให้ได้มา หรือจ าหน่ายออกไปด้วยวิธีอ่ืน ซึ่งสิทธิบตัร                
การนิมติลขิสทิธ์ิ แบบแผน เคร่ืองหมายการค้า สมัปทาน ประทานบตัร ใบอนญุาต หรือเอกสทิธ์ิอ่ืนใด 

ข้อ 53. ประกอบกิจการอาคารชุด บ้านจัดสรร ท่ีดินจัดสรร ซือ้ ขาย ซือ้ขายผ่อนส่ง ซือ้ขายเงินเช่ือ ให้เช่า 
ให้เช่าซือ้ซึ่งห้องชดุในอาคารชุด ท่ีดนิ ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักล่าว 

ข้อ 54. ประกอบธรุกิจสนิเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (Nano Finance) ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศท่ีเก่ียวข้อง และประกอบธุรกิจระบบการเงินระดบัฐานราก 
(Microfinance) (เม่ือได้รับอนญุาตจากทางราชการ) 

 
3.  แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จาก 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวตัถุประสงค์           
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อได้ ให้ย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีนายทะเบียนสามารถรับ    
จดทะเบียนได้ รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มวตัถุประสงค์ และ/หรือหนงัสือบริคณห์สนธิตามท่ีนายทะเบียนเห็นสมควร 
 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัแิก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 6 ข้อ 42 และข้อ 43 และเพิ่มวตัถุประสงค์ของบริษัทอีกจ านวน 8 ข้อ จากเดิมมีจ านวน 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ 
เพ่ือให้ครอบคลมุถึงการด าเนินธรุกิจ และเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่วตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
“ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
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วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date - RD) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและเพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวธีิการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

 
 ทัง้นี ้บริษัทขอเรียนชีแ้จงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงของดการแจกของ
ช าร่วยแก่ผู้ถือหุ้นนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนนปีนี ้
  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทใคร่
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือการลงทะเบียนในวนัประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
   

(นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์) 
กรรมการผู้จดัการ 

โดยมตคิณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
หมายเหต:ุ  1.  หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2559 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ประจ าปี 2559 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2559” ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 13 
 2.  ผู้ ถือหุ้ นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2560 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท คือ

 www.lpn.co.th 
 

 
 
 
 
 
แผนกนักลงทนุสมัพนัธ์  ส านักกรรมการ 
โทรศพัท ์: (02) 285-5011-6 ต่อ 140, 147 และ 153 
โทรสาร : (02) 679-8699 
Email :  IR@lpn.co.th 


