
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร ช้ัน 11  เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 
  
 นายปกรณ ทวีสนิ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา  มีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม จํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 819,795,683                     
หุน  คิดเปนรอยละ 55.55 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  จํานวน 1,475,698,768 หุน  ครบเปน
องคประชุม และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอย
กวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด   
  
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ประธานไดแจงใหผูถือ
หุนที่มารวมประชุมรับทราบดังนี้ 
 
 บริษัทมีกรรมการมารวมประชุมทั้งสิ้น 13 ทาน   ประกอบดวย 

กรรมการอิสระ 5 ทาน คือ 
 (1) นายปกรณ  ทวีสิน  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

(2) ศาสตราจารย ศิร ิ  เกวลินสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 (3) นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (4) นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (5) นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน คือ 
 (1) นายทวีชยั  จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ 
 (2) นายธีรชัย   ปญจทรัพย กรรมการ 
 (3) นางจงจิตต  ฐปนางกูร กรรมการ 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน คือ 
 (1) นายทฆิัมพร   เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร  

และประธานคณะกรรมการบริหาร 
 (2) นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
 (3) นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์  กรรมการบริหาร 
 (4) นายคัมภีร  จองธุระกิจ กรรมการบริหาร 
 (5) นายโอภาส     ศรีพยัคฆ    กรรมการผูจัดการ    
 กรรมการผูลาประชุม 1 ทานคือ 
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นายเทพ รุงธนาภิรมย กรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไมสามารถเขารวมประชุม เนื่องจากติด
ภารกิจสําคัญเรงดวน 
  

นางสุวิมล   กฤตยาเกยีรณ   ผูสอบบัญชีของบริษัท  จากสํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  ไดเขารวม
ประชุมดวย 

 
ประธานแจงวา สําหรับการออกเสียงลงมติในวาระตางๆ  ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ ไมเห็น

ดวย หรือ งดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน 
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใชวิธีนับจํานวนเสียงทีไ่มเห็นดวยและที่งดออกเสียงเทานั้นเพื่อนํามาหัก
จากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเทากับคะแนนเสียงที่เห็นดวย   เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนนเสียง  
ประธานจะสอบถามความเห็นของทานผูถือหุนในแตละวาระ  โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ไม
เห็นดวย หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด  ขอใหทานผูถือหุนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการลงคะแนน  
และสงใหแกเจาหนาที่เพ่ือสรุปผลคะแนน และจะทําการสรุปคะแนนเสียงวาระตอวาระ เพ่ือเปนการแสดงถึงการ
มีธรรมาภิบาลท่ีดีขององคกร   
 

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังตอไปน้ี 
 

 วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2549 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถกูตอง จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่  25 เมษายน 2549 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
หมายเหต ุ  เนื่องจากมีผูถือหุนไดเขารวมประชุมในระหวางพิจารณาวาระที่ 1 จึงทําใหต้ังแตวาระที่ 1 มีจํานวน
เสียงที่ลงมติเพ่ิมข้ึน 
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วาระที่ 2  เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการในรอบป 2549 
ประธานขอใหนายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เปน

ผูรายงาน ซ่ึงนายทิฆัมพรไดรายงานสรุปผล เพ่ิมเติมจากรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวดังนี้ 
- วิสัยทัศน ป 2549-2550 
- พันธกิจ ป 2549 - 2550 
- แผนกลยุทธ ป 2550 ซึ่งแบงออกเปน กลยุทธระยะสั้น  ระยะกลาง และ กลยุทธระยะยาว 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ประธานมอบหมายให นายโอภาส ศรีพยัคฆ กรรมการผูจัดการ 

เปนผูรายงานสรปุผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 
- สวนแบงการตลาด 

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงการตลาด จากอาคารชุดที่จด
ทะเบียนในกรุงเทพมหานครในป 2549 คิดเปน รอยละ 31 

- ไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล Best Performance จากตลาดหลกัทรัพยฯ ในหมวด
อสังหาริมทรัพย และกอสราง 

- ไดรับการจัดอันดับ จากสถาบนัสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหกับบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการในระดับ ดีมาก นับเปนปที่ 4 ติดตอกัน 

 

2.1 โครงการที่รับรูรายไดในป 2549 
โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

ลุมพินี เซ็นเตอร นวมินทร 442 
ลุมพินี วิลล สุขุมวิท 77 987 
ลุมพินี เพลส ปนเกลา 580 
ลุมพินี วิลล ศูนยวัฒนธรรม 1,324 

 
4,696 

รวม 3,133 
 

2.2 โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2550 
โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
นราธิวาส - เจาพระยา 1,306 
พหล - สะพานควาย 1,093 ลุมพินี เพลส 
ปนเกลา 2 621 

 
6,100 

รวม 2,650 
 

2.3 โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2551 
โครงการ รวม (ยูนิต) มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

ลุมพินี เพลส รัชดา - ทาพระ 
ลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 
ลุมพินี คอนโดทาวน บดินทรเดชา - รามคําแหง 
ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา - หลักสี ่

    
6,700          

 
7,000  
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 

2.4 โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2552 
- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รามคําแหง 26 
- โครงการลุมพินี วิลล รามอินทรา 
- โครงการลุมพินี เพลส ปนเกลา 3 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมทั้งรายงานและ

ขอมูลตางๆของบริษัทในรอบป 2549 ตามเสนอโดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประธานมอบหมายให นายสมบตัิ กิตติโภคิรัตน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารการเงิน  เปน
ผูรายงาน   

นายสมบัติไดรายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
 
วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
 ประธานมอบหมายใหนายทฆิัมพร เปลงศรีสุข  ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร  
เปนผูรายงาน  
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นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมวา   ตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติงบการเงิน  สําหรบัปสิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ซึ่งมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน 765,227,993.88 บาท (เจด็รอยหกสิบหาลานสองแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันเการอยเกาสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค)  คณะกรรมการพิจารณาแลว จึงขอเสนอการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินธุรกิจในป 2549 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท (ยีส่ิบหกสตางค) จํานวน 1,475,698,768 
หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
383,681,679.68 (สามรอยแปดสิบสามลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) 
ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กนัยายน 2549 บริษัทฯไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.08 บาท (แปด
สตางค) คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 118,055,901.44 (หนึ่งรอยสิบแปดลานหาหมื่นหาพันเการอย
หนึ่งบาทสี่สิบสีส่ตางค) จึงคงเหลือเงนิปนผลจายในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค) จํานวน 
1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น  265,625,778.24 บาท  (สองรอยหกสิบหาลานหกแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่
สตางค) กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน
จันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงิน  
39,000,000 บาท (สามสิบเกาลานบาทถวน) 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ใน
อัตราหุนละ 0.26 บาท (ย่ีสิบหกสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหา
ลานหกแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 383,681,679.68 บาท 
(สามรอยแปดสิบสามลานหกแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) 
ซ่ึงเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตรา
หุนละ 0.08 บาท (แปดสตางค) คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 118,055,901.44  
(หนึ่งรอยสิบแปดลานหาหม่ืนหาพันเการอยหนึ่งบาทส่ีสิบส่ีสตางค) คงเหลือเงินปนผลจายใน
งวดนี้ในอัตราหุนละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพนัส่ีรอย
เจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
265,625,778.24 บาท (สองรอยหกสบิหาลานหกแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปด 
บาทยี่สิบส่ีสตางค) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ  วันที่  9  เมษายน  2550   
เวลา 12.00 น. กําหนดวันรับเงินปนผลในวันที่  9  พฤษภาคม  2550 และอนุมัติใหจัดสรรเงิน
กําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน  39,000,000 บาท (สามสิบเกาลานบาทถวน)  
โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
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วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามขอบังคับบริษัท มีดังนี้ 

1. นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์    
2. นายคัมภีร  จองธุระกิจ 
3. นายธีระชัย      ปญจทรัพย        
4. นางจงจิตต  ฐปนางกูร 
5. นายเทพ   รุงธนาภิรมย 

คณะกรรมการมีมติ  ขอเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรู
ความสามารถ  มีประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง  รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล   ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
อยางดียิ่งเพ่ือประโยชนและความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผานการอบรมในหลักสูตรตางๆของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนําเสนอแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระทั้ง 5 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ  โดยแตงต้ังกรรมการที่ออกตาม
วาระทั้ง   5 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติแตงต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล  ในวาระที่ 5  ดังนี้   

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ิ 
(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายคัมภีร จองธุระกิจ 
(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายธีรชัย ปญจทรัพย 
(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
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4. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นางจงจิตต ฐปนางกูร 
(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายเทพ รุงธนาภิรมย    
(1) เห็นดวย 800,864,133 97.12 
(2) ไมเห็นดวย 8,763,800 1.06 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน   มีจํานวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายปกรณ     ทวีสิน  2.   ศาสตราจารยศิริ   เกวลินสฤษดิ์ 
3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย 4.   นายอมรศักดิ์ นพรัมภา  
5. นายเทพ   รุงธนาภิรมย 6.   นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 
7. นายธีรชัย    ปญจทรัพย 8.   นายวุฒิพล   สุริยาภิวัฒน 
9. นางจงจิตต ฐปนางกูร 10. นายทิฆัมพร  เปลงศรสีุข 
11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 12. นางยุพา  เตชะไกรศรี  
13. นายคัมภีร จองธุระกิจ 14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ   

 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    

ประธานมอบหมายใหนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูรายงาน 

นายอมรศักดิ์ไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ   ซึ่งบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนของ 
3 ปยอนหลัง  เพ่ือประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย  ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณา และอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป   2550  เปนจํานวนเงิน  6,480,000  บาท    
(หกลานสี่แสนแปดหมื่นบาทถวน)  จนกวาจะมกีารเปลีย่นแปลง  และขออนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินธุรกิจในป 2549 เปนจํานวนเงิน 2,887,500 บาท  (สองลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
ซึ่งคณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดสวนความรับผิดชอบของกรรมการตอไป 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตามที่เสนอ 

โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6  ดังนี้   
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 796,910,533 96.63 
(2) ไมเห็นดวย 12,687,400 1.54 
(3) งดออกเสียง 15,030,250 1.83 

รวม 824,628,183 100.00 
 
วาระที่ 7   เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอ
แตงตั้งนางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104   หรือ  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีเลขที่ 
2982   แหงสํานักงานสอบบัญชี   ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ติดตอกัน  ต้ังแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2549 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปนอิสระและไมมี
ผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัทและบริษัทยอย โดยพิจารณาเห็นวามีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี และเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  810,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอ  

โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 15,000,250 1.82 

รวม 824,628,183 100.00 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไมีมีผูใดเสนอวาระอื่น ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ผูถือหุน  สอบถามวา เหตุใด บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม จึงไมใช
ผูสอบบัญชีสํานักงานเดียวกันกับที่ตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ
จะมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม 
ประธานทีป่ระชุม  มอบหมายให นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธาน
กรรมการบริหารเปนผูตอบช้ีแจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งไดชี้แจงวา บริษัท แอล.พี.เอ็น  
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) นั้นถือหุนใน บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด  เพียงรอยละ 
33.33 การบริหารจัดการภายใน จึงตองเปนไปตามเสียงสวนใหญของผูถือหุน อยางไรก็ตามสํานักงาน
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ผูสอบบัญชีทั้งสองแหงตางก็ไดรับการรับรองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นจึงถอืวามี
มาตรฐานเดียวกัน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
 

 ลงชื่อ _______________________________ประธานที่ประชุม 
               (นายปกรณ      ทวีสนิ)   

 
ลงชื่อ________________________________ผูบันทึกการประชุม     
              (นางสาวภาวนี  เพชรแสงใสกุล) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


