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ที่ LPN/IR/05/50 

วันที่  26  มีนาคม  2550 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
เรียน  ทานผูถือหุน 
 

  ดวยคณะกรรมการบริษัท  แอล.พี.เอ็น.  ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)   มีมติที่จะจัดใหมีการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550    ในวันพฤหัสบดีที่   26  เมษายน  2550   เวลา 14.00 น.   ณ  หองสัมมนา  ชั้น 11   
บริษัท  แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  อาคารลุมพินี  ทาวเวอร  เลขที่ 1168/7  ถนนพระราม 4    แขวงทุง
มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นวา  รายงานการประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนประจําป 2549 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริงปรากฏ
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ (เอกสารแนบ 1) จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว โดย
บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในเว็บไซตของบริษัท 
(www.lpn.co.th) พรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับนี้ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ต้ังแตวันที่ 31 มีนาคม 2550 

 
วาระที่ 2  เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2549 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะ
รับทราบผลการดําเนินกิจการในรอบป 2549   รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2549 ของ
บริษัท (เอกสารแนบ 2)  

 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติ  
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจําป 2549  ของบริษัท (เอกสารแนบ 2)  

 
วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว   เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติ
การจายเงินปนผลจากผลการดาํเนินธุรกิจในป  2549  ในอัตราหุนละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค) 
จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปด
หุน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น  383,681,679.68  บาท  (สามรอยแปดสิบสามลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหก
รอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทฯไดจายเปนเงินปนผล
ระหวางกาล (จากผลการดําเนนิงาน 6 เดือนแรกของป 2549) ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.08 บาท คิดเปน
เงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 118,055,901.44 (หนึ่งรอยสิบแปดลานหาหมื่นหาพันเการอยหนึ่ง
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บาทสี่สิบสีส่ตางค) จึงคงเหลือเงินปนผลจายในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.18 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย
จํานวน 265,625,778.24 บาท (สองรอยหกสบิหาลานหกแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาท
ยี่สิบสี่สตางค) กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 และกาํหนดวันปดสมุดทะเบียน
เพ่ือสิทธิการเขารวมประชุมและรับเงินปนผล  ในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกวา
การประชุมสามัญผูถือหุนจะแลวเสร็จ  และเหน็ควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เปนเงิน  39,000,000 บาท (สามสิบเกาลานบาทถวน) 
 

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ     
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเขาเปนกรรมการ 
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  จํานวน 5 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 
 1. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 
 2. นายคัมภีร จองธุระกิจ 
 3. นายธีรชัย ปญจทรัพย   
 4. นางจงจิตต ฐปนางกูร 
 5. นายเทพ รุงธนาภิรมย   
โดยพิจารณาเห็นวา กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 ทานเปนผูมีความรูความสามารถ  มี
ประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง  รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล   ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางดียิง่
เพ่ือประโยชนและความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  
 

วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมหผูถือหุนอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทป 2550   เปนจํานวนเงิน   6,480,000 บาท    (หกลานสี่แสนแปด
หมื่นบาทถวน) และบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจในป 2549 เปนจํานวนเงิน 2,887,500 
บาท (สองลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

 
วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง     
นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104   หรือ  นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชี
เลขที่ 2982   แหงสํานักงานสอบบัญชี   ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทติดตอกัน  ต้ังแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2549 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปน
อิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยพิจารณาเห็นวามี
คุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีได เปนอยางดี และเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  
810,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน )   
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วาระที่ 8  เรื่อง    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
  ความเห็นคณะกรรมการ  :  ไมมี 
   

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และ สถานที่ดังกลาว  โดยบริษัทจะเปดให 
ผูถือหุนลงทะเบยีนเพ่ือเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา  13.00 น. เปนตนไป 
 

อนึ่ง  บริษัทไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน   เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมและรับเงินปนผล ต้ังแต 
เวลา 12.00 น. ของวันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 จนกวาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จะแลวเสร็จ  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  
        ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                
                   (นายโอภาส  ศรีพยัคฆ ) 
                         กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ     ฝายสํานักกรรมการ 
โทร. 02-285-5011-6 ตอ 133 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)   เอกสารแนบ 1 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  ประจําป  2549 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549   เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน)  อาคารลุมพินี  ทาวเวอร ชั้น 11  เลขที่ 1168/7  ถนนพระราม 4   แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
  
 นายปกรณ   ทวสีิน     ประธานกรรมการ  เปนประธานที่ประชุม  ประธานแถลงวา  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเองและมอบฉันทะหผูอ่ืนเขารวมประชุม จํานวน  65 ราย  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 517,490,114หุน  คิดเปนรอยละ 35.07 
ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  จํานวน  1,475,698,768 หุน  ครบเปนองคประชุม และเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทที่ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด   
  
 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ประธานไดแจงใหผูถือหุนที่
มารวมประชุมรับทราบดังนี้ 
 
 บริษัทมีกรรมการ   รวม 12 ทาน   มารวมประชุมทั้งสิ้น 12 ทาน   ประกอบดวย 

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

(2) ศาสตราจารย ศิร ิ  เกวลินสฤษดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 (3) นายเทพ             รุงธนาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (4) นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (5) นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน คือ 
 (1) นายทวีชยั  จิตตสรณชัย กรรมการ 
 (2) นายธีรชัย   ปญจทรัพย กรรมการ 
 (3) นางจงจิตต  ฐปนางกูร กรรมการ 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน คือ 
 (1) นายทฆิัมพร   เปลงศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร 
 (2) นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
 (3) นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์  กรรมการบริหาร 
 (4) นายคัมภีร  จองธุระกิจ กรรมการบริหาร 
  
 และ นายโอภาส     ศรีพยัคฆ    รักษาการกรรมการผูจัดการ    

นางสุวิมล   กฤตยาเกยีรณ   ผูสอบบัญชีของบริษัท  จากสํานกังานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  ไดเขารวมประชุมดวย 
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ประธานแจงวา สําหรับการออกเสียงลงมติในวาระตางๆ  ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง บริษัทจะใชวิธีนับจํานวนเสียงที่ไมเห็นดวยและที่งดออกเสียงเทานั้นเพื่อนํามาหักจากจาํนวนคะแนนเสียง
ทั้งหมด จะเทากับคะแนนเสียงที่เห็นดวย   เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนนเสียง  ประธานจะสอบถามความเห็นของ
ทานผูถือหุนในแตละวาระ  โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ไมเห็นดวย  หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด  
ขอใหทานผูถือหุนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการลงคะแนน  และสงใหแกเจาหนาที่เพ่ือสรุปผลคะแนน กรณีวาระใด
มีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย จะแจงเพ่ือขอใหงดออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั้นๆ  และจะทําการสรุปคะแนนเสียงทุกวาระ เพ่ือ
เปนการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององคกร   
 

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังตอไปนี้ 
 

 วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
ประธาน     ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2548 ซึง่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุม   ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว  ไดบันทึกถกูตอง  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548    

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วันที่  28 เมษายน 2548 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 504,826,900 97.55 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 12,663,214 2.45 
รวม 517,490,114 100.00 

 
วาระที่ 2  เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการในรอบป 2548 

ประธานขอใหนายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน ซ่ึงนายทิฆัมพร ไดรายงานสรุปผล
การดําเนินงานในรอบป 2548 เพ่ิมเติมจากรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวดังนี้ 

 
2.1 โครงการที่เสร็จส้ินในป 2548 

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
ลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร วิว 497 1,030 
ลุมพินี วิลล พหล-สุทธสิาร 861 1,406 
ลุมพินี เซ็นเตอร สุขุมวิท 77 872 898 

รวม 2,230 3,334 
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2.2 โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาในป  2548  

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
ปนเกลา 580 1,110 

ลุมพินี เพลส 
นราธิวาส - เจาพระยา 1,306 3,560 
สุขุมวิท 77 987 1,550 

ลุมพินี วิลล 
ศูนยวัฒนธรรม 1,324 1,950 

ลุมพินี เซ็นเตอร นวมินทร 442 390 
รวม 4,639 8,560 

 
2.3 โครงการใหมทีจ่ะพัฒนาในป 2549 

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
พหล-สะพานควาย 1,093 2,200 
รัชดา-ทาพระ 929 1,600 ลุมพินี เพลส 
ปนเกลา 2 650 1,200 

ลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 1,500 1,200 
ลุมพินี เซ็นเตอร  3,600 2,400 

รวม 7,772 8,600 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการ  ซ่ึงรวมทั้งรายงานและขอมูล
ตางๆของบริษัทในรอบป 2548  ตามเสนอ  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 504,826,900 97.55 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 12,663,214 2.45 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประธานขอใหนายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ประธานกรรมการบริหาร   เปนผูรายงาน   
นายทิฆัมพรไดรายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่    31 ธันวาคม 

2548 ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2548 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3  ดังนี้   
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
 ประธานขอใหนายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข    ประธานกรรมการบริหาร   เปนผูรายงาน  

นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา   ตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติงบการเงิน  สําหรับปสิ้นสุด  ณ  วันที่ 31 
ธันวาคม 2548  ซึ่งมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเปนเงิน 588,379,159.56บาท (หารอยแปดสิบแปดลานสามแสนเจ็ด
หมื่นเกาพันหนึ่งรอยหาสิบเกาบาทหาสิบหกสตางค) คณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว จึงขอเสนอการจายเงิน
ปนผล โดยจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจํา ป 2548  ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค)  คิดเปนรอยละ 
55.18 ของกําไรสุทธิ  จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปด
หุน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 324,653,729  บาท  (สามรอยยี่สิบสีล่านหกแสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาทถวน) ซ่ึงได
กําหนดวันปดสมุดทะเบียน    ผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล  เปนวันเดียวกับสิทธิในการเขารวมประชุม  คือ  ในวันที่ 
5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.และกําหนดวนัรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไร
เปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ประมาณรอยละ 5 ของกําไรสุทธ ิ  เปนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน)  

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลโดยจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 
2548 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหา
ลานหกแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 324,653,729 บาท (สามรอย
ย่ีสิบส่ีลานหกแสนหาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาทถวน) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน  
ณ  วันที่  5  เมษายน  2549   เวลา 12.00 น. กําหนดวันรับเงินปนผลในวันที่  9  พฤษภาคม  2549  
และอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน  30,000,000 บาท (สามสิบลาน
บาทถวน)  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4  ดังนี้   

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
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วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ แตงต้ังกรรมการ

เพิ่มเติม  
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามขอบังคับบริษัท มีดังนี้ 

1. นายอมรศักดิ์        นพรัมภา    
2. นายทวีชัย        จิตตสรณชัย     
3. นายทิฆัมพร      เปลงศรีสุข           
4. นางยุพา       เตชะไกรศรี   

คณะกรรมการมีมติ  ขอเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ  มี
ประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง  รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล   ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางดียิ่งเพ่ือประโยชนและ
ความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผานการอบรมในหลักสูตรตางๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมอีกจํานวน 2 ทาน   คือ 

1. นายโอภาส   ศรีพยัคฆ    
2. นายวีระศักดิ์      วหาวิศาล 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ  โดยแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง   

4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมจํานวน 2 ทาน โดยมีผู
ถือหุนออกเสียงลงมติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้   

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักด์ิ    นพรัมภา 
(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทวีชัย   จิตตสรณชัย 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข           
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
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4. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นางยุพา    เตชะไกรศรี 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายโอภาส    ศรีพยัคฆ    
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
6.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง  นายวีระศักด์ิ    วหาวิศาล 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน   มีจํานวน 14 คน โดยมีรายช่ือดังนี้ 

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

 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    

ประธานไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ   ซ่ึงบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนของ 3 ปยอนหลัง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย  ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัสําหรับป   2549  เปนจํานวนเงิน  4,620,000  บาท    (สีล่านหกแสนสองหมื่นบาทถวน)  
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงเปนคาตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนจากป 2548 จํานวน 1,380,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.59   
เนื่องจากมกีรรมการเขามาเพิ่มอีกจํานวน 2 ทาน และมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและบทบาทหนาที่ของกรรมการ และขอ
อนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจในป 2548 เปนจํานวนเงิน 1,422,500 บาท  (หนึ่งลานสี่แสนสองหมื่น
สองพันหารอยบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการจะนําไปดําเนินการจัดสรรกันเอง 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ซ่ึง

คณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดสวนความรับผิดชอบของกรรมการตอไป โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติ
ในวาระที่ 6  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
 วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

  ประธานขอใหนายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข   ประธานกรรมการบริหาร    เปนผูรายงาน 
  นายทิฆัมพร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอแตงตั้งนาง

วิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104   หรือ  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982   แหง
สํานักงานสอบบัญชี   ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทติดตอกัน  ต้ังแตปการบัญชี 
2547 ถึงปการบัญชี 2548 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัท  
บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยพิจารณาเห็นวามีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี และเห็น
ควรใหผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  
810,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอ  โดยมีผูถือ

หุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน   พรอมทั้งพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4 

  ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานไดเสนอวา เนื่องจากบริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญใหม จํานวน 

236,705,550 หุน  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547  โดยมีการจัดสรรหุนสามัญสํารองไว จํานวน 40 ลานหุน  เพ่ือรองรับการ
ใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ    ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนในสวนนี้  เปนสวนที่เหลือจากการสํารองไว เพ่ือรองรับการใช
สิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยตัดหุนสามัญสวนที่เหลือจากการสํารองไว จํานวน 11,007,782 หุนมูลคาหุนละ 
1 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอลดทุนจดทะเบียน  จาก 1,486,706,550 บาท เปน 1,475,698,768 บาท และเมื่อมี
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การลดทุนจดทะเบียนดังกลาว  บริษัทจะตองดําเนินการไปจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ตอกระทรวง
พาณิชย  คณะกรรมการจึงเสนอขอใหทานผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้

   
ขอ 4   ทุนจดทะเบียน 1,475,698,768 บาท  (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปด

บาทถวน)                   
 แบงออกเปน     1,475,698,768 หุน     (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอย 
      หกสิบแปดหุน)   
           มูลคาหุนละ    1          บาท   (หนึ่งบาทถวน) 
     โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ 1,475,698,768  หุน     (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหม่ืนแปดพันเจ็ด 
     รอยหกสิบแปดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์                    -     หุน     (     -     ) 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เปน 1,475,698,768 

บาท โดยตัดหุนสามัญสวนที่เหลือจากการสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวน 11,007,782 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4 ของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการ
จนแลวเสร็จ  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 8  ดังนี้   

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 
 ผูถือหุน  สอบถามวา   การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทหรือไม  
 ประธานที่ประชุม  มอบใหประธานกรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งไดตอบช้ีแจง
วา  อัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  มีผลกระทบตอบริษัทนอยมาก เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมตนทุนดานการ
กอสราง   ซ่ึงดอกเบี้ยที่เขาไปอยูในตนทุนโครงการมีเพียงรอยละ 1 เทานั้น จึงมั่นใจไดวาอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันที่
ปรับสูงข้ึนไมมีผลกระทบกับแผนงานที่บริษัทวางไว 
 
 ผูถือหุน  สอบถามวา การที่บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด กูยืมเงินบริษัทไปจํานวน 200 ลานบาท 
จะไดคืนภายในปนี้หรือไม      
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ประธานที่ประชุม  มอบใหประธานกรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งไดตอบช้ีแจง
วา  เนื่องจากโครงการของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จะเสร็จสมบูรณภายในป 2549นี้ และยังไมมีแผนการ
พัฒนาโครงการอื่น จึงคาดวานาจะไดคืนภายในป 2549 นี้  

 
ผูถือหุน  สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบวา   ในรายการบัญชีที่เกี่ยวของกันของบริษัท ที่ใหบริษัท ลุมพินี 

พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด กูเงินในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.83 มีการตรวจสอบหรือไมวาเปนอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา 
MLR หรือไม 

ประธานที่ประชุม  มอบใหกรรมการตรวจสอบเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน     ซึ่งไดตอบชี้แจงวา  
เนื่องจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนเกือบรอยละ 
100 จึงไมมีประโยชนถายเทใดๆ และคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวนี้เปนที่เรียบรอย 

 
ผูถือหุน  สอบถามวา การเผื่อดอยคาของสินทรัพยของท่ีดิน จํานวน 141 ลานบาท   อยากทราบวาเปนที่ดินที่ใด   

ดอยคาเพราะเหตุใด  
ประธานที่ประชุม มอบใหกรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งไดตอบชี้แจงวาการเผื่อ

ดอยคาของสินทรัพยเกิดจากที่ดินที่บางบัวทอง จํานวน 61 ลานบาท ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป 2542  และที่ดินที่สาทร  จํานวน 
80 ลานบาท  ซึ่งเกิดข้ึนในชวงป 2545 

 
ผูถือหุน  ไดใหขอเสนอแนะวา  มีผูถือหุนจํานวนมากมีความสนใจโครงการตางๆของบริษัท  ซ่ึงบริษัทนาจะพาผู

ถือหุนไปชมโครงการตางๆ   
ประธานที่ประชุม ไดตอบช้ีแจงวา  บริษัทยินดี และขอใหผูถือหุนที่สนใจสามารถลงชื่อและบริษัทจะจัดพาเยี่ยม

ชมโครงการของบริษัทตอไป 
 
ไมมีกิจการอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ 

และกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 
       
  
       
  

ลงช่ือ__________________________  ประธานที่ประชมุ 
                                      (นายปกรณ      ทวสีิน)   

 

 
ลงช่ือ__________________________  ผูบันทึกการประชุม 

        ( นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี ) 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน   
หรือ  ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 

2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล  ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับ
มอบฉันทะ 

2.2 นติิบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับ
มอบฉันทะ 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมี 

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลคิ 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน  และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2550  
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การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
 กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  ไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมผูถือหุนไว  3 แบบ
ดังนี้ 

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระตางๆไวชัดเจน 
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการที่กฎหมายกําหนดใหตองมีเปนอยางนอย 
  
บริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กําหนดใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งเปน

แบบที่กําหนดวาระตางๆไวอยางละเอียดครบถวน   การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้   หากทานไมสามารถเขารวม
ประชุมได บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้  คือ 

1. นายอมรศักดิ์   นพรัมภา   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวีระศักดิ์           วหาวิศาล              กรรมการตรวจสอบ 
 
ทั้งนี้  ขอไดโปรดทําเครื่องหมายลงในชองหนาช่ือบุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  และเม่ือทานกรอก
ขอความ ทําเครื่องหมาย   และลงลายมือชื่อ  พรอมปดอากรแสตมป 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกลาว
ขางตน  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทกอนวนัประชุมอยางนอย 1 วัน
เพื่อการเตรียมความพรอมในการจัดและดําเนินการประชุม 

 
ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทฯดวยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย   โดยใหนับจํานวนหุน   หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง   และมติของ 

ที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
-  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-  ใหประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถือหุนในแตละวาระโดยใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย   หรือ   ตองการงด 

                         ออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการลงคะแนน และสงใหเจาหนาที่นับคะแนน 
-  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสยีงเปนเสียงชี้ขาด 
-  บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ  ใหประธานแจงคะแนนเสียงของ  
    แตละวาระกอนปดประชุม 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ     ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะ 
ระบุไวในหนังสอืมอบฉันทะเทานั้น 

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

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัทตองเปนอิสระ จากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และ

ผูเกีย่วของโดยตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1. เปนผูทรงคุณวุฒิ  ไดรับการยอมรับนับถือทางสังคม  และทางธุรกิจ 
2. ไมมีประวัติที่แสดงความเสื่อมเสียชื่อเสียง  ไมมีความเกี่ยวพันทางคดี  ขอพิพาท  หรือการกระทําผิดทาง

กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี           
3. มีความเปนอิสระ  
4. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาทีไ่ดรับเงินเดือนประจํา   ผูสอบบัญชี 

ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  หรือบริษัทในเครือ  บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   ไมมี
ผลประโยชน  หรือสวนไดเสีย   

5. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมมีผลประโยชนไดเสยีไมวาทางตรงหรือทางออม  ทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลกัษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ         

6. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร     ผูถือหุนรายใหญของบริษัท     บริษัทในเครือ     บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยง    และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรอืผูถือหุนรายใหญ 

 

ประวัติกรรมการอิสระ 
ช่ือ – ช่ือสกุล นายอมรศักดิ์   นพรัมภา 
อายุ  60 ป 
วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตไทย  สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- เนติบัณฑิตอังกฤษ  สํานกั Lincoln's Inn, London 
- ปริญญาบัตรวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  รุน วปรอ.399 

ตําแหนงงานในปจจบุัน - กรรมการบริหาร, รองกรรมการผูจัดการใหญ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สํานกังานกฎหมายกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด 

  
ช่ือ – ช่ือสกุล นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 
อายุ  51 ป 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบัญชี University of Illinois, U.S.A 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Ohio University U.S.A 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกยีรตินิยม) 

ตําแหนงงานในปจจบุัน   -  หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน บริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําป 2549 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ3)      เอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2549 
(เอกสารเปนรูปเลมแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                  เอกสารแนบ 3 
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ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  

 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 11   กําหนดวา   “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 

จํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใ็หออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 
1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง  ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกนั  
สวนปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  หากมีผูอยูในตําแหนงนานที่สุด
มากกวาจํานวนที่จะตองออก  ใหใชวิธีจับสลากกันระหวางผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น  กรรมการผูออกไปน้ันอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได”  

ในป 2550  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ   คือ 
 1.  นายพิเชษฐ   ศุภกิจจานุสันติ์ 
 2.  นายคัมภีร  จองธุระกิจ 
 3.  นายธีรชัย  ปญจทรัพย 
 4.  นางจงจิตต  ฐปนางกูร 
 5.  นายเทพ  รุงธนาภิรมย 
 

คณะกรรมการไดพิจารณาจากประวัติการเขารวมประชุม  คุณสมบัติ  ประสบการณ  รวมไปถึงการมีสวนรวมใน
การสรางประโยชนใหแกบริษัทของกรรมการทั้ง 5 ทาน  ที่ครบกําหนดออกตามวาระแลวเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง  5 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงดังเดิม   

 
โดยไดจัดทําประวัติกรรมการทั้ง 5 ทานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ดวย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                  เอกสารแนบ 3 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล     นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์     
  
ตําแหนงในบรษัิท กรรมการบริหาร 
 
อายุ     57 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วุฒิสถาปนิก เลขที่ สถ.348 ว. สภาสถาปนกิ 
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003) 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
   

ตําแหนงงานในปจจบุัน - กรรมการ บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 
   - กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

 
การถือหุนในบริษัท -  11,061,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550) 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6  ครั้ง 
   - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  23  คร้ัง จาก  23  ครั้ง  
   
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาตอบแทนรมการและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบรษัิท (ประกอบการพิจารณาวาระที 6)                  เอกสารแนบ 4 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายคัมภีร จองธุระกิจ     
  
ตําแหนงในบรษัิท กรรมการบริหาร 

 
อายุ    52 ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004) 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ตําแหนงงานในปจจบุัน - ประธานกิตติมศักดิ์ กลุมอุตสาหกรรมรองเทา   
   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
   - กรรมการ บริษัท เอส.เอส.เอ. จํากัด 
   - กรรมการผูจัดการ และกรรมการ บริษัท ศรีสําอางคซัพพลายเออร จํากัด 
 
การถือหุนในบริษัท 19,106,570 หุน  (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550) 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6  ครั้ง 
   - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  23  คร้ัง จาก  23  ครั้ง  

 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา   ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                  เอกสารแนบ 3 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายธีรชัย ปญจทรัพย    
  
ตําแหนงในบรษัิท ไมมี 
 
อายุ   68  ป 
 
วุฒิการศึกษา  - มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุร ี 
 
ตําแหนงงานในปจจบุัน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 

 
การถือหุนในบริษัท 1,375,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550) 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก 6 ครั้ง 

 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5  ปที่ผานมา ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                  เอกสารแนบ 3 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นางจงจิตต  ฐปนางกูร     
  
ตําแหนงในบรษัิท ไมมี 
 
อายุ   60  ป 
 
วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   - Certificate English of Proficiency AUA Language Institute 

- Diamond Grading Gemological Institute of America 
      
ตําแหนงงานในปจจบุัน -   กรรมการบริษัท บูรพากอลฟ แอนด คันทรีคลับ จํากัด 

 
การถือหุนในบริษัท -  4,000,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550) 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6 ครั้ง 

 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี 

 
 



ขอมูลเบ้ืองตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                  เอกสารแนบ 3 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล  นายเทพ รุงธนาภิรมย   
      
ตําแหนงในบรษัิท ไมมี 
 
อายุ   60  ป 
 
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี  

  มหาวิทยาลยัโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 
   - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิม) 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
      - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002) 
       จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program 8/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ตําแหนงงานในปจจบุัน -   กรรมการ บริษัท ซันวูด อินดัสทรีส จํากัด (มหาชน) 
  -   ที่ปรึกษาสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย 
  -   กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จํากัด 
  -   กรรมการ บริษัท ซันพาราเทค จํากัด (มหาชน) 
 

การถือหุนในบริษัท -  375,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2550) 
 
ประวัติการเขารวมประชุม - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6 ครั้ง 
    - ในรอบป 2549 เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4  คร้ัง  จาก  4 ครั้ง 

 
 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปที่ผานมา ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาตอบแทนรมการและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบรษัิท (ประกอบการพิจารณาวาระที 6)                  เอกสารแนบ 4 
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รายละเอียดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปแกคณะกรรมการบริษัท 
ประจําป 2550 ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 
ผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท :  
 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจําป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 6,480,000 บาท 

• ตําแหนงประธานกรรมการ  ไดรับผลตอบแทน  75,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงรองประธานกรรมการ ไดรับผลตอบแทน 50,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดรับผลตอบแทน  70,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ    ไดรับผลตอบแทนทานละ 60,000 บาทตอเดือน 
• ตําแหนงกรรมการบริษัท  ไดรับผลตอบแทนทานละ 25,000 บาทตอเดือน 
 

บําเหน็จประจาํป  : 
• คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติบําเหน็จประจําปเปนจํานวน 7.5 

เทาของคาตอบแทนรายเดือน  เปนจํานวนเงินรวม 2,887,500 บาท 
 

สรุปขอมูลคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จประจําปยอนหลัง 3 ป 

ป  ตําแหนง คาตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

บําเหน็จประจาํป 
 

ประธานกรรมการ  65,000  
กรรมการ 20,000 6 เทาของ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 คาตอบแทนรายเดือน 
กรรมการตรวจสอบ  45,000  

ป 2549 

จํานวนกรรมการรวม 14  ทาน รวม 4,620,000  บาท/ป รวม 1,422,500 บาท/ป 
ประธานกรรมการ 70,000  

กรรมการ 15,000 5 เทาของ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 คาตอบแทนรายเดือน 

กรรมการตรวจสอบ 40,000  
ป 2548 

จํานวนกรรมการรวม  12 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป รวม 1,200,000 บาท /ป 
ประธานกรรมการ 70,000  

กรรมการ 15,000 4 เทาของ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 คาตอบแทนรายเดือน 

กรรมการตรวจสอบ 40,000  
ป 2547 

จํานวนกรรมการรวม 12 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป รวม 1,080,000 บาท /ป 



รายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)          เอกสารแนบ 5 
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รายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชี 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 รายมีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบรษัิท  บริษัทยอย  บริษัทรวม   
ผูบริหาร   ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว   
 
จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีใหบริษัท 
 3 ป   ตั้งแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2549 
 
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอย  และ บริษัทรวม 

1. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด  - สํานกัสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
2. บริษัท พรสันติ จํากัด    - สํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
3. บริษัท แกรนด ยนูิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด  - บริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทน ป 2550 ป 2549 
1. คาสอบบัญชี (Audit services) 810,000  บาท 810,000 บาท 
2. คาบริการอ่ืน (Non audit services) ไมมี ไมมี 
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ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 
 “ขอ 20.  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน     เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน   4  เดือน   
นับแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชีบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากนี้  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   ระบุสถานที ่    วัน    เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวจะ
จัดสงใหผูถือหุน  และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย 
 

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