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ที่ LPN/สก/043/49 
วันที่  27  มีนาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
เรียน  ทานผูถือหุน 
 

  ดวยคณะกรรมการบริษัท  แอล.พี.เอ็น.  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)   มีมติที่จะจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2549    ในวันอังคารที่   25  เมษายน  2549   เวลา 14.00 น.   ณ  หองสัมมนา   ชั้น 11   บริษัท  
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  อาคารลุมพินี  ทาวเวอร  เลขที่ 1168/7   ถนนพระราม 4    แขวงทุงมหาเมฆ   
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นวา  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ (เอกสารแนบ 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
โดยบริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2548 ในเว็บไซตของบริษัท 
(www.lpn.co.th) พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับนี้ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2549  

 
วาระที่ 2  เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2548 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว  เห็นวา  ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับ
ทราบผลการดําเนินกิจการในรอบป 2548   รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2548  ของบริษัท 
(เอกสารแนบ 2)  

 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว  เห็นวา    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติ  
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจําป 2548  ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)  

 
วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติ
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินธุรกิจในป  2548  ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค) 
จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปด
หุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน  324,653,729  บาท  (สามรอยยี่สิบส่ีลานหกแสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบ
เกาบาทถวน)  กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อ
สิทธิการเขารวมประชุมและรับเงินปนผล  ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุม
สามัญผูถือหุนจะแลวเสร็จ  และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงิน  
30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน) 



 

 4

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ    และแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม   
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเขาเปนกรรมการ 
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 1. นายอมรศักดิ์   นพรัมภา 
 2. นายทวีชัย   จิตตสรณชัย 
 3. นายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข   
 4. นางยุพา   เตชะไกรศรี   
โดยพิจารณาเห็นวา กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทานเปนผูมีความรูความสามารถ  มีประสบ
การณในดานตางๆเปนอยางสูง  รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล   ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางดียิ่งเพื่อ
ประโยชนและความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  และเห็นควรแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ 

1. นายโอภาส    ศรีพยัคฆ   
2. นายวีระศักดิ์    วหาวิศาล    

 
วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมใหผูถือหุนอนุมัติคา
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทป 2549   เปนจํานวนเงิน   4,620,000  บาท    (ส่ีลานหกแสนสองหมื่น
บาทถวน)  และบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจในป 2548 เปนจํานวนเงิน 1,422,500 
บาท  (หนึ่งลานสี่แสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการจะนําไปจดัสรรกันเอง 

 
วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง     
นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104   หรือ  นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชี
เลขที่ 2982   แหงสํานักงานสอบบัญชี   ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549  ซึ่งเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทติดตอกัน  ตั้งแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2548 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความ
เปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยพิจารณาเห็น
วามีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี และเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติคา
ตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  810,000  
บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน )   

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  

ขอ 4  ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติลด
ทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เปน 1,475,698,768 บาท โดยตัดหุนสามัญสวนที่เหลือจาก
การสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 11,007,782 หุนมูลคาหุน
ละ 1 บาท พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 
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ขอ 4   ทุนจดทะเบียน  1,475,698,768 บาท  (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ด   
  รอยหกสิบแปดบาทถวน)                   

  แบงออกเปน      1,475,698,768 หุน   (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ด  
    รอยหกสิบแปดหุน)   
            มูลคาหุนละ          1             บาท (หนึ่งบาทถวน) 
      โดยแบงออกเปน   
  หุนสามัญ 1,475,698,768 หุน  (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ด   
    รอยหกสิบแปดหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ์                -              หุน  (     -     ) 
 
วาระที่ 9  เรื่อง    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
     

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และ สถานที่ดังกลาว  โดยบริษัทจะเปดให 
ผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา  13.00 น. เปนตนไป 

อนึ่ง  บริษัทไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน   เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมและรับเงินปนผล ตั้งแต 
เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2549 จนกวาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 จะแลวเสร็จ  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  
        ขอแสดงความนับถือ 
 
   
                 (นายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข) 
                   ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ     ฝายสํานักกรรมการ 
โทร. 02-285-5011-6 ตอ 133 



รายงานการประชุมสามัญประจําป 2548 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)        เอกสารแนบ 1
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  ประจําป  2548 
บริษัทแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด  (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  
จํากัด (มหาชน) อาคารลุมพินี  ทาวเวอร  ชั้น 36 เลขที่ 1168/109  ถนนพระราม 4  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
โดยมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับเปนจํานวนหุนได  570,471,661 หุน (หา
รอยเจ็ดสิบลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยหกสิบเอ็ดหุน)  คิดเปนรอยละ  43.70 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดของบริษัทจํานวน 1,305,462,715 หุน (หนึ่งพันสามรอยหาลานสี่แสนหกหมื่นสองพันเจ็ดรอยสิบหาหุน) ครบเปนองค
ประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท โดยมีศาสตราจารยโมรา บุณยผล ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547  ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่  7 เมษายน 2547 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุม   และคณะกรรมการเห็นวาถูกตองแลวจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 โดยมีผูถือหุนตามหนังสือมอบฉันทะงดออกเสียงจํานวน 4,800,000 หุน 

 
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการในรอบป 2547 

 ประธานขอใหนายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข กรรมการผูจัดการ เปนผูรายงาน ซึ่งนายทิฆัมพร  ไดรายงานสรุปผล 
 การดําเนินงานในรอบป 2547 เพิ่มเติมจากรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวดังนี้ 

2.1 การกําหนดทิศทางของบริษัทในป 2547 – 2548  
1.     เนนลูกคากลุมที่มีระดับรายไดปานกลางจนถึงกลางลาง   
2. ขยายฐานลูกคาและเพิ่มทําเลใหมากขึ้น 
3. กลยุทธ 

- ความรวดเร็วในการกอสราง  การขาย  และการสงมอบ  ภายใน 1 ป 
- ความเปนผูนําดานการบริหารตนทุน  และการสรางพันธมิตร 
- เนนดานลูกคาสัมพันธ  เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 

2.2 กลยุทธดานการตลาดป 2548 
- การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ   
- เนนกลุมลูกคาระดับกลาง – กลางลาง 
- เนนกลุมลูกคาที่เปนกลุมครอบครัวที่เพิ่งแตงงานใหมและยังไมมีบุตร 
- ใหความสําคัญดานการบริหารตนทุน  
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2.3 ขีดความสามารถหลัก   
1. ความคิดริเริ่ม  และสรางสรรค 
2. การรวมมือรวมใจ 
3. ความรวดเร็ว 
4. ความพึงพอใจของลูกคา 
5. การบริหารงบประมาณ 
6. พันธมิตรที่เชื่อถือได 

 

2.4 โครงการที่รับรูรายไดในป 2547 
โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
พระราม 3 – เจริญกรุง 312 488 

ลุมพินี เพลส 
นราธิวาสราชนครินทร 233 480 

ลุมพินี วิลล พระแมมารี – สาทร 300 457 
ลุมพินี เซ็นเตอร ลาดพราว 111 เฟส 2 322 300 
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 159 488 

รวม 1,326 2,213 
 

2.5 โครงการระหวางดําเนินการในป  2547 – 2548  
โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

ลุมพินี เซ็นเตอร สุขุมวิท 77 872 894 
ลุมพินี เพลส พระราม 3 – ริเวอรวิว 497 1,023 

พหล – สุทธิสาร 861 1,414 
ลุมพินี วิลล 

สุขุมวิท 77 883 1,343 
รวม 3,113 4,674 

 
 2.6 โครงการใหมที่จะพัฒนาในป 2548  

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
ลุมพินี เซ็นเตอร แฮปปแลนด  เฟส 5 468 390 
ลุมพินี วิลล ศูนยวัฒนธรรม 1,390 1,700 

ปนเกลา 580 1,050 
ลุมพินี  เพลส 

นราธิวาส – เจาพระยา 1,400 3,000 
รวม 3,838 6,140 

 

 มีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมสรุปหัวขอไดดังนี้ 
 1. ปญหาในกรณีลูกคาทําสัญญา  วางเงินมัดจําแลวแตไมรับโอนกรรมสิทธิ์ 

 2. ปญหาลูกคาไมไดรับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร 
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 3. ปญหาการขึ้นราคาน้ํามัน   และวัสดุกอสรางจะกระทบโครงการของบริษัทหรือไม     รวมทั้งปญหาของผู 
  รับเหมา 
 4. หลักเกณฑการรับรูรายไดในป 2547 และในป 2548  และการประมาณการยอดขาย 

5. ความหมายของความเปนชุมชนเมืองขนาดยอม (Small Size Township)     ของโครงการลุมพินี   วิลล      
 ศูนยวัฒนธรรม  

 6. ปญหาของบริษัทในเรื่องคูแขงขันในธุรกิจ 
 7. รายละเอียดของการถือหุนในบริษัท  แกรนด  ยูนิตี้  ดิเวลล็อปเมนท จํากัด  และการใหกูยืมเงิน 

นายทิฆัมพร  ไดชี้แจงถึงสถานะและความเปนจริงที่ผูถือหุนไดสอบถามขางตน รวมทั้งการเตรียมการของ
บริษัทในการแกปญหาตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามขอสอบถามของผูถือหุนจนเปนที่เขาใจ  พรอมทั้งขอบคุณผู
ถือหุนที่ไดใหขอเสนอแนะ 

เมื่อไมมีคําถามเพิ่มเติม     ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปของคณะ
กรรมการ 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ  โดยมีผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 
4,800,000 หุน 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 ประธานขอใหนายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  กรรมการผูจัดการ   เปนผูรายงาน   
 นายทิฆัมพรไดรายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  

 2547 ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวใหที่
ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2547 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 4,800,000 หุน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
 ประธานขอใหนายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข    กรรมการผูจัดการ   เปนผูรายงาน  

นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา    ตามงบการเงินที่ผลการดําเนินงานของบริษัท มีผลกําไรสุทธิ
จํานวน 448.39 ลานบาท ในป 2547 ซึ่งบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของผลกําไร
สุทธิ คณะกรรมการมีความเห็นใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2547 ในอัตราหุนละ 0.20 
บาท (ยี่สิบสตางค) ใหผูถือหุนจํานวน 1,305,462,715 หุน (หนึ่งพันสามรอยหาลานสี่แสนหกหมื่นสองพัน
เจ็ดรอยสิบหาหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 261,092,543 บาท (สองรอยหกสิบเอ็ดลานเกาหมื่นสองพันหารอยส่ี
สิบสามบาทถวน) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. กําหนด
วันรับเงินปนผลในวันที่ 10  พฤษภาคม  2548  และอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
จํานวน 22,551,383.91 บาท (ยี่สิบสองลานหาแสนหาหมื่นหนึ่งพันสามรอยแปดสิบสามบาทเกาสิบเอ็ด
สตางค) จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรตามเสนอ โดยมีผูถือ
หุนงดออกเสียงจํานวน 4,800,000 หุน  
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามขอบังคับบริษัท มีดังนี้ 
 1.  นายปกรณ      ทวีสิน 
 2.  ศาสตราจารยศิริ     เกวลินสฤษดิ์ 
 3.  นายเทพ      รุงธนาภิรมย 
 4.   นายวุฒิพล               สุริยาภิวัฒน 

 คณะกรรมการมีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ    ไดมีสวนในการบริหารงานของบริษัท 
 อยางมีประสิทธิภาพดวยความทุมเท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เขาเปน

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ  มีผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 
4,800,000 หุน  โดยแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
ดังนั้น กรรมการบริษัทในปจจุบัน จํานวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 
1. ศาสตราจารยโมรา     บุณยผล   7.   นายวุฒิพล     สุริยาภิวัฒน 
2. นายปกรณ      ทวีสิน    8.   นายทวีชัย       จิตตสรณชัย 
3. ศาสตราจารยศิริ เกวลินสฤษดิ์        9.   นายทิฆัมพร      เปลงศรีสุข 
4. นายเทพ       รุงธนาภิรมย         10. นายพิเชษฐ      ศุภกิจจานุสันติ์ 
5. นายธีรชัย       ปญจทรัพย   11.  นางยุพา      เตชะไกรศรี 
6.    นางจงจิตต       ฐปนางกูร   12.  นายคัมภีร    จองธุระกิจ  

ประธานไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนของ 3 ปยอน
หลัง  เพื่อประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย  ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา และอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป   2548  เปนจํานวนเงิน  3,240,000 บาท  
(สามลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนอัตราเดียวกับปที่ผานมา    และขอ
อนุมัติบําเหน็จกรรมการเปนจํานวนเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)  ซึ่งคณะกรรมการจะ
นําไปดําเนินการจัดสรรกันเอง  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมี
ผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 4,800,000 หุน   

      

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
 ประธานขอใหนายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข   กรรมการผูจัดการ    เปนผูรายงาน 
 นายทิฆัมพร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอแตงตั้ง   
 นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 
 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2548 และอนุมัติคาตอบแทนจํานวน   780,000.-  
 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน)  เพิ่มขึ้นจากป 2547 ประมาณ 55,000 บาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอ  โดยมีผู
ถือหุนงดออกเสียงจํานวน 4,800,000 หุน 

  
 



รายงานการประชุมสามัญประจําป 2548 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)        เอกสารแนบ 1
  

10 

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 มีผูถือหุนเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้ 
 1.  ใหเพิ่มระเบียบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบ    เพื่อรายงานเรื่องตางๆในการประชุมสามัญผูถือหุน 
 2.  รายงานประจําปของบริษัท  ขอใหแยกรูปแบบและมูลคาโครงการของบริษัท    และบริษัท  แกรนด  ยูนิตี้   
      ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ใหชัดเจนขึ้น  
 นอกจากนี้มีผูถือหุนสอบถามเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีปจจุบัน 

นายทิฆัมพร  ไดชี้แจงวาผูสอบบัญชีปจจุบันไดเริ่มปฏิบัติงานเมื่อป 2547  รวมปปจจุบันเปน 2 ป  สําหรับขอ
เสนอของผูถือหุน  บริษัทจะรับไปพิจารณา 

 เมื่อไดตอบขอซักถาม  และไมมีผูใดเสนอเร่ืองเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณในนาม 
 ตัวแทนคณะกรรมการตอผูถือหุน และขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีสวนรวมในการบริหารงานดวยความมุงมั่น 
 และกลาวปดประชุม 

 
ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
  ลงชื่อ __________________________________ประธานที่ประชุม 
                                       (ศาสตราจารยโมรา     บุณยผล) 
 
             ลงชื่อ___________________________________ผูบันทึกการประชุม 
                  (นางสาววันเพ็ญ        ธาราฉัตร) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน   
หรือ  ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐ

วิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล  ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมี 

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน  และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2549 เปนตนไป 
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การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
 
 กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  ไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมผูถือหุนไว  3 แบบ
ดังนี้ 

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระตางๆไวชัดเจน 
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการที่กฎหมายกําหนดใหตองมีเปนอยางนอย 
 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน) กําหนดใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กําหนด

วาระตางๆไวอยางละเอียดครบถวน   การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้   หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได 
บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้  คือ 

1. ศาสตราจารย ศิริ     เกวลินสฤษดิ์     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเทพ    รุงธนาภิรมย       กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวุฒิพล            สุริยาภิวัฒน            กรรมการตรวจสอบ 
4. นายอมรศักดิ์   นพรัมภา   กรรมการตรวจสอบ 
 
ทั้งนี้  ขอไดโปรดทําเครื่องหมายลงในชองหนาช่ือบุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  และเมื่อทานกรอกขอ
ความ ทําเครื่องหมาย   และลงลายมือชื่อ  พรอมปดอากรแสตมป 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวขาง
ตน  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทกอนวันประชุมอยางนอย 1 วันเพื่อ
การเตรียมความพรอมในการจัดและดําเนินการประชุม 

 
ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทฯดวยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย   โดยใหนับจํานวนหุน   หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง   และมติของ 

ที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
-  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  ใหประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถือหุนในแตละวาระโดยใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย   หรือ   ตองการงด 

                         ออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการลงคะแนน และสงใหเจาหนาที่นับคะแนน 
-  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด 
-  บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ  ใหประธานแจงคะแนนเสียงของ  
    แตละวาระกอนปดประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ     ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะ 
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 

3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม 
อาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได 
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รายละเอียดกรรมการที่เปนอิสระ    
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัทตองเปนอิสระ จากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และผูเกี่ยว
ของโดยตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. เปนผูทรงคุณวุฒิ  ไดรับการยอมรับนับถือทางสังคม  และทางธุรกิจ 
2. ไมมีประวัติที่แสดงความเสื่อมเสียชื่อเสียง  ไมมีความเกี่ยวพันทางคดี  ขอพิพาท  หรือการกระทําผิดทาง

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี           
3. มีความเปนอิสระ  
4. ไมมีสวนรวมในการบรหิารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา   ผูสอบบัญชี 

ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  หรือบริษัทในเครือ  บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   ไมมีผล
ประโยชน  หรือสวนไดเสีย   

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมมีผลประโยชนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม  ทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ         

6. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร     ผูถือหุนรายใหญของบริษัท     บริษัทในเครือ     บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง    และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรือผูถือหุนรายใหญ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล ศาสตราจารยศิริ   เกวลินสฤษดิ์ 
อายุ  76 ป 
วุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย  

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรสําเร็จหลักสูตร วปอ. รุน 25 
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการศึกษาอบรมดานการพัฒนาสาขาการถือครอง   และการบริหารงานที่ดิน    
   มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 

ประสบการณการทํางาน สมาชิกวุฒิสภา   วุฒิสภา 
ตําแหนงงานในปจจุบัน - กรรมการรางกฎหมาย  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

- กรรมการรางกฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- อาจารยพิเศษวิชากฎหมายที่ดิน คณะนิติศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนากฎหมายตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี    ที่  
  174/2547  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
- วุฒิอาสาธนาคารสมอง เปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของกรมที่ดิน ตามหนังสือสํานักงาน 
   กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กรมที่ดิน 
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ช่ือ – ช่ือสกุล นาย เทพ รุงธนาภิรมย 
อายุ  62 ป 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงงานในปจจุบัน - กรรมการ  บริษัท ซันวูด อินดัสทรีส จํากัด(มหาชน) 
- ที่ปรึกษา   สมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย 
- กรรมการ  บริษัท แฟมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- กรรมการ  บริษัท ซันพาราเทค จํากัด (มหาชน) 

 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล นายวุฒิพล   สุริยาภิวัฒน 
อายุ  61 ป 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส ออสเตรเลีย 

-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-  Diploma, Management Course, IMEDE Management Development Institute,    
   Lausanne,  Switzerland 

ตําแหนงงานในปจจุบัน -  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส  จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ   สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ  บริษัท อีสตเอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
- กรรมการ   ธนาคาร สินเอเชีย จํากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ  บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด 
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษัท บางกอกแรนช จํากัด(มหาชน) 

 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล นายอมรศักดิ์   นพรัมภา 
อายุ  60 ป 
วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- เนติบัณฑิตอังกฤษ  สํานัก Lincoln's Inn, London 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  รุน วปรอ.399 

ตําแหนงงานในปจจุบัน - กรรมการบริหาร, รองกรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สํานักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 เขียนที่ ……………………………………… 

   วันที่ ……….……….. เดือน ………………………….. พ.ศ. ………… 
(1) ขาพเจา ………………………………………………………… สัญชาติ …………………………………….……….…………………….. 
อยูบานเลขที่ ……………………... ถนน  ………………………………………. ตําบล/แขวง …………………………………………………… 
อําเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ……………………………………... รหัสไปรษณีย ..…………………………………. 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท แอล.พี.เอน. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนรวมทั้งสิ้น ……………………………. หุน     และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................. เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให  (โปรดทําเครื่องหมาย X หนาชื่อผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว) 
          นาย / นาง / นางสาว  …..……………………………………………………………………………………............................. 
 ที่อยู............................................................................................................................................................................... 
หรือ  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ          
  1. ศาสตราจารย  ศิริ     เกวลินสฤษดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ที่อยู 325/9  หมูบานศิวาลัย  ซ. อนันทภูมิ 10  ถ. อิสรภาพ 33  ทาพระ  บางกอกใหญ  กรุงเทพฯ 10600 
 2. นายเทพ     รุงธนาภิรมย  กรรมการตรวจสอบ 

  ที่อยู 888/51-52 ถ. เพลินจิต  ลุมพินี  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
 3.   นายวุฒิพล     สุริยาภิวัฒน  กรรมการตรวจสอบ 

  ที่อยู 1/1 ซ. ทิมเรืองเวช  สุขุมวิท 62  บางจาก  พระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 
 4.   นายอมรศักด์ิ     นพรัมภา  กรรมการตรวจสอบ  
  ที่อยู  193  ซ. มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

เปนผูแทนของขาพเจา       เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน   ประจําป 2549   ในวันอังคารที่    
25 เมษายน 2549   เวลา 14.00 น.  ณ หองสัมมนา  ช้ัน 11  บริษัท  แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   อาคารลุมพินี    ทาวเวอร   
เลขที่ 1168/7   ถนนพระราม 4   แขวงทุงมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้   ดังนี้ 

เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 
  บางสวน คือ หุนสามัญ……………….หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได….………….เสียง 
(5)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 
 เห็นดวย.................เสียง                   ไมเห็นดวย.................เสียง         งดออกเสียง..................เสียง  
 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2548 
  เห็นดวย.................เสียง                   ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร  และการจายเงินปนผล 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ     และ 
   แตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
  เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกรรมการใหมทั้งชุด.............เสียง 
  เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการบางราย  ดังนี้ 
  1. นายอมรศักดิ์     นพรัมภา 
  เห็นดวย.................เสียง           ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

Duty Stamp 
20 Baht 

ติดอากรแสตมป 
20 บาท 
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  2. นายทวีชัย     จิตตสรณชัย 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
  3. นายทิฆัมพร     เปลงศรีสุข 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
  4. นางยุพา     เตชะไกรศรี 
  เห็นดวย.................เสียง            ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
  5. นายโอภาส     ศรีพยัคฆ 
  เห็นดวย.................เสียง         ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
  6. นายวีรศักดิ์     วหาวิศาล 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน   พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  
ขอ 4  ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
  เห็นดวย.................เสียง             ไมเห็นดวย.................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
(6)  คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ………………………………..…………………. 
(7)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ …………………………………ผูมอบฉันทะ 
  (……………………………. )  
 
 
 ลงช่ือ  ………………………………...ผูรับมอบฉันทะ 
  (……………………………  )     
 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได 
3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติมได

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการบางราย 

 5. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใด  กําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชนกรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุม   และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลัก
ฐานโดยระบุไวในขอ (6) 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) 
  
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 บริษัท 
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถ.พระราม 4  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

วาระที่…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
   เห็นดวย…………. เสียง          ไมเห็นดวย………….  เสียง         งดออกเสียง…………เสียง 

 
วาระที่……………………….. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
   เห็นดวย…………. เสียง         ไมเห็นดวย………….  เสียง         งดออกเสียง…………เสียง 
 
วาระที่……………………….. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
   เห็นดวย…………. เสียง        ไมเห็นดวย………….  เสียง         งดออกเสียง…………เสียง 

    
วาระที่……………………….. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
   เห็นดวย…………. เสียง         ไมเห็นดวย………….  เสียง         งดออกเสียง…………เสียง 
                 
 ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
  
  ลงช่ือ    ……………………………………… ผูมอบฉันทะ 
    (………………………………………….…)  
              วันที่…..………/…………./……….              
  ลงช่ือ    ……………………………………… ผูรับมอบฉันทะ 
  (…………………………………..….)  
   วันที่…..………/…………./……….            
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   แผนกนักลงทุนสัมพันธ  ฝายสํานักกรรมการ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
   1168/109  ช้ัน 36 อาคารลุมพินี  ทาวเวอร   
   ถ.พระราม 4  แขวงทุงมหาเมฆ   เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

พับตามรอยปรุและปดผนึก 
โดยไมตองติดอากรแสตมป 

 
 
 



รายงานประจําป 2548 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)        เอกสารแนบ 2
     

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2548 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผล  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)     เอกสารแนบ 3
     

20 

รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผล 
 

นโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิในแตละปที่มีผลกําไรจากการดําเนินงาน  สําหรับ
การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินธุรกิจในป 2548 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค)  จํานวน 1,475,698,768 
หุน  (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน)  รวมเปนเงินประมาณ  324.65 ลานบาท 
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด 
โดยแบงเงินปนผลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. จายในอัตรา 0.20 บาท รวมเปนเงินประมาณ 295.14 ลานบาท เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่ไดรับ
จากบริษัทที่เสียภาษีไวแลวในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปนผลคืนจะเทากับเงิน
ปนผลคูณหนึ่งสวนสาม 

2. จายในอัตรา 0.02 บาท รวมเปนเงินประมาณ 29.51 ลานบาท เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่ไดรับจาก
บริษัทที่เสียภาษีไวแลวในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปนผลคืนจะเทากับเงินปนผล
คูณสามสวนเจ็ด 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 

. 

ตัวอยาง นาย ก. ถือหุนบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 500,000 หุน โดยไดรับเงินปนผล
จากผลการดําเนินธุรกิจในป 2548 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท โดย นาย ก. ไมมีคูสมรสและไมมีเงินไดอื่นนอกจากเงินปนผล 

รายการ 
อัตราเงินปนผล 

(บาทตอหุน) เงินปนผล 
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 

(10%) เงินปนผลสุทธ ิ

เครดิตภาษีได (25%) 0.20 100,000.00 10,000.00 90,000.00 
เครดิตภาษีได (30%) 0.02 10,000.00 1,000.00 9,000.00 

รวม 0.22 110,000.00 11,000.00 99,000.00 
  
ณ ส้ินป 2549   นาย ก.    ตองยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (แบบ ภงด.90)    โดยมีวิธีการคํานวณรายไดเงินปนผล ดังนี้ 
 

รายไดเงินปนผล   110,000.00  
บวก   เครดิตภาษี 25% 33,333.33  (100,000.00*25%/75%) 
         เครดิตภาษี 30% 4,285.71 37,619.04 (10,000*30%/70%)  
รวมเงินไดพึงประเมินทั้งสิ้น  147,619.04  
หัก   คาลดหยอนสวนตัวผูมีเงินได  30,000.00  
เงินไดพึงประเมินสุทธิเพื่อเสียภาษี  117,619.04  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากอนหักเครดิตภาษี  1,761.90 (117,619.04 – 100,000.00 * 10%) 
หัก   ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 11,000   
       เครดิตภาษีเงินปนผล 37,619.04 48,619.04  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองชําระเพิ่ม (มีสิทธิขอคืน)  (46,857.14)  
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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ กรรมการเพิ่มเติม 

 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 11   กําหนดวา   “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 

จํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 
1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง  ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกัน  
สวนปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  หากมีผูอยูในตําแหนงนานที่สุด
มากกวาจํานวนที่จะตองออก  ใหใชวิธีจับสลากกันระหวางผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น  กรรมการผูออกไปนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได”  

ในป 2549  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ   คือ 
 1.  นายอมรศักดิ์              นพรัมภา 
 2.  นายทวีชัย  จิตตสรณชัย 
 3.  นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข 
 4.  นางยุพา  เตชะไกรศรี 
 

คณะกรรมการไดพิจารณาจากประวัติการเขารวมประชุม  คุณสมบัติ  ประสบการณ  รวมไปถึงการมีสวนรวมใน
การสรางประโยชนใหแกบริษัทของกรรมการทั้ง 4 ทาน  ที่ครบกําหนดออกตามวาระแลวเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงดังเดิม  และเสนอแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งเปนตําแหนงที่วางลงจากกรรมการที่เคยลาออกไป 
และยังไมไดสรรหาจนครบจํานวน   จํานวน 2 ทาน คือ 

  1.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ 
  2.  นายวีระศักดิ์   วหาวิศาล 
 
โดยไดจัดทําประวัติกรรมการทั้ง 6 ทานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ดวย 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล     นาย อมรศักดิ์    นพรัมภา 
  
ตําแหนงในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 
อายุ   60 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- เนติบัณฑิตอังกฤษ  สํานัก Lincoln's Inn, London 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  (วปรอ.399) 
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 30/2003)     
   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ตําแหนงงานในปจจุบัน - กรรมการบริหาร, รองกรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
   - ประธานกรรมการ บริษัท สํานักงานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
   - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
   - ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด 
 
ประวัติการทํางาน- - กรรมการบริหาร, ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส และที่ปรึกษากฎหมาย  

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  1  ครั้ง * 

(หมายเหตุ : ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548  
                เพื่อทดแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง ซึ่งครบกําหนดออกตามวาระในปนี้) 

   
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี  
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายทวีชัย    จิตตสรณชัย 
  
ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 

 
อายุ   67 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคมี Tienjin  University, Tienjin, China 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน - ประธาน บริษัท อรทัย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 
ประวัติการทํางาน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี  พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - กรรมการผูจัดการ บริษัท เวลา จํากัด 
   - กรรมการ  P.L. International (PTE) Ltd., Singapore 
  
การถือหุนในบริษัท ไมมี 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  7  ครั้ง 
   - ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  23  ครั้ง จาก  23  ครั้ง  

 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา   ไมมี 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข 
  
ตําแหนงในบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
 
อายุ    56 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- สามัญวิศวกร  เลขทะเบียน ส.ย.140  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
   วิศวกรรม 
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002)    
   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  
ตําแหนงงานในปจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี  พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

 
การถือหุนในบริษัท 17,895,190 หุน 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  7  ครั้ง  จาก 7 ครั้ง 

- ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  23  ครั้ง จาก  23  ครั้ง 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5  ปที่ผานมา ไมมี 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นางยุพา   เตชะไกรศรี 
  
ตําแหนงในบริษัท กรรมการบริหาร 
 
อายุ    56 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง  สาขาบัญชี  Accounting Advance of Pitman Examination     
   Institute 
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 32/2002)     

         จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน -  กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท ลุมพินี  พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 

  - กรรมการบริหาร บริษัท ศรีสําอางคซัพพลายเออร จํากัด 
  - กรรมการบริหาร บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด(มหาชน) 
  - ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
 

การถือหุนในบริษัท 19,851,250 หุน 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  7  ครั้ง  จาก  7 ครั้ง 

- ในรอบป 2548 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  23  ครั้ง จาก  23  ครั้ง 
 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี 
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ประวัติกรรมการที่เสนอแตงตั้งเพ่ิมเติม 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายโอภาส   ศรีพยัคฆ 
  
ตําแหนงในบริษัท รักษากรรมการผูจัดการ 
 
อายุ    44 ป 
 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   -  Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 71/2006)     
         จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ประวัติการทํางาน - ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - ผูจัดการ ฝายวจิัยและพัฒนา บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - ผูจัดการ ฝายขาย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - ผูจัดการ ฝายบริการลูกคา บริษัทลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด  
   - รองผูจัดการ ฝายบริหารโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

  - รองผูจัดการ ฝายพัฒนาโครงการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

การถือหุนในบริษัท ไมมี 
 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                   เอกสารแนบ 4 
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ประวัติกรรมการที่เสนอแตงตั้งเพ่ิมเติม 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายวีระศักดิ์    วหาวิศาล 
  
ตําแหนงในบริษัท ไมมี 
 
อายุ    50 ป 
 
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาโท บัญชี University of Illinois, U.S.A. 
   - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ohio University, U.S.A. 
   - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (เกียรตินิยม) 
 
ประวัติการทํางาน - Senior Vice President  บริษัท ฮัทชิสัน แคท ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากดั 
   - Head of Finance Support  บริษัท ที เอ ออเรนจ จํากัด 
   - First Senior Vice President  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย เอไอจี ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
   - Senior Vice President  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ  
   - Executive Vice President  กลุม เค พี เอ็น 
   - Financial Planning Manager  บริษัท โคคา โคลา เอ็กปอรต คอรโปเรชั่น จํากัด  
   - ผูจัดการแผนกบริการการเงิน  บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด 

 
การถือหุนในบริษัท ไมมี 
 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)              เอกสารแนบ 5 
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รายละเอียดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปแกคณะกรรมการ
บริษัท ประจําป 2549 ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 
ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :  
 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจําป 2549 เปนจํานวนเงินรวม 4,620,000 บาท 

• ตําแหนงประธานกรรมการ  ไดรับผลตอบแทน  65,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงกรรมการบริษัท  ไดรับผลตอบแทนทานละ 20,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรับผลตอบแทน  30,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ    ไดรับผลตอบแทนทานละ 25,000 บาทตอเดือน 

 
บําเหน็จประจําป  : 

• คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติบําเหน็จประจําปเปนจํานวน 6 เทา 
ของคาตอบแทนรายเดือน  เปนจํานวนเงินรวม 1,422,500 บาท 
 

สรุปขอมูลคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จประจําปยอนหลัง 3 ป 

ป  ตําแหนง 
คาตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

บําเหน็จประจําป 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ประธานกรรมการ 70,000 350,000 
กรรมการ 15,000 450,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 250,000 

ป 2548 

จํานวนกรรมการรวม  12 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป 

5 เทาของ 
คาตอบแทน 
รายเดือน 

รวม1,200,000บาท/ป 
ประธานกรรมการ 70,000 1,120,000 

กรรมการ 15,000 240,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 480,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 400,000 
ป 2547 

จํานวนกรรมการรวม  12 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป 

4 เทาของ 
คาตอบแทน 
รายเดือน 

รวม 1,080,000 บาท/ป 
ประธานกรรมการ 70,000 1,050,000 

กรรมการ 15,000 225,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 450,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 375,000 
ป 2546 

จํานวนกรรมการรวม  14 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป 

3 เทาของ 
คาตอบแทน 
รายเดือน 

รวม 1,290,000 บาท/ป 



รายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)              เอกสารแนบ 6 
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รายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
 
สํานักงานสอบบัญชี 
 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ    

เลขที่ 316/32  ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  
 
ผูสอบบัญชี 

1. นางวิไลรัตน     โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 3104 
2. นางสุวิมล     กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 2982 

ผูสอบบัญชีทั้ง 2 รายมีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัท  บริษัทยอย  บริษัทรวม   
ผูบริหาร   ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว   
 
จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 
 2 ป   ตั้งแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2548  
 
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย  และ บริษัทรวม 

1. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด  - สํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
2. บริษัท พรสันติ จํากัด    - สํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
3. บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด  - บริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทน ป 2549 ป 2548 
1. คาสอบบัญชี (audit services) 810,000  บาท 780,000 บาท 
2. คาบริการอื่น (non audit services) ไมมี ไมมี 
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ข้ันตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 25 เมษายน 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YES 

NO 

ผูถือหุน บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 

ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอม 
บัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีมีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน 
หรืองดออกเสียง  และสรุปผลคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม 

ลงนาม ณ จุดลงทะเบียน 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุมเมื่อจํานวนผูถือหุนครบตามหลักเกณฑ
(ประชุมเวลาประมาณ 14.00 น.) 

มาดวยตนเอง 

แสดงบัตรประจําตัว 

รับบัตรลงคะแนน 

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนแตละวาระใหเจาหนาที่บริษัท    
  เมื่อประธานขอใหพิจารณาแตละวาระ 
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ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 
 “ขอ 20.  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน     เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน   4  เดือน   
นับแตวันส้ินสุดของรอบบัญชีบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้  เรียกวา  การประชุมวิสามัญ 
 

ขอ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร   หรือผูถือ 
หุนมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ  ดังกลาวดวย  
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 22. ในการเรียกประชุมผูถือหุน    ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม   ระบุสถานที่     วัน    เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวจะ
จัดสงใหผูถือหุน  และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย 
 

ขอ 23.  ผูถือหุนคนใดไมสามรถเขาประชุมดวยตนเองได    อาจมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว     เขา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทนก็ได 
 
 ขอ 24.  ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด  จึงจะครบเปนองคประชุม 
 
 ขอ 25. ใหประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
  
 

 
 
 
 



 

 

แผนที่สถานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
1168/107  อาคารลุมพินี  ทาวเวอร ชั้น 11  ถนนพระราม 4 

แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
โทร. 0-2285-5011-6 


