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ที่ LPN/สก/9/51 
วันที่ 26 มีนาคม 2551 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
2.  รายงานประจําป 2550 
3.  ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
4.  รายละเอียดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
5.  ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
6.  เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 
7.  รายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท 
8.  กําหนดการเขาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท  
9.  แบบตอบรับเขาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 
10.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข .สําหรับผูถือหุนทั่วไป 
11.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สําหรับผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน    
       ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน 
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 
  ดวยคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดใหมีการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันพฤหัสบดีที่  24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 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   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
ขอมูลประกอบ  การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัท

ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนซึ่งบันทึกถูกตองตามความเปนจริง และ
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท  (www.lpn.co.th) ตั้ งแตวันที่  10 เมษายน  2550 โดย
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาการบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงสมควร

รับทราบรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2   คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกจิการของบริษัทในรอบป 2550 
ขอมูลประกอบ ผลการดําเนินงานประจําป 2550 มีรายละเอียดดังปรากฏในที่ส่ิงที่สงมาดวย 2 โดยแผนงาน

ประจําป 2551 จะนําเสนอในวันประชุม 
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ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานป 2550 เปนที่นาพอใจ จึงสมควรรับทราบผลการ

ดําเนินงานประจําป 2550 และรับทราบแผนงานประจําป 2551 ของบริษัทตามที่เสนอ  
  
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ขอมูลประกอบ งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี  และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง 
ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

รายการ         จํานวน 
• สินทรัพยรวม 7,175.76  ลานบาท 
• หนี้สินรวม 3,348.80  ลานบาท 
• รายไดรวม 6,823.77  ลานบาท 
• กําไรสุทธิ 927.74  ลานบาท 
• กําไรตอหุน 0.63   บาท/หุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในรอบป 2550 รวม 927.74 ลานบาท และ งบกําไร

ขาดทุนของบริษัทสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทไดผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พรอมกับไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 จึงสมควรอนุมัติงบการเงิน
ประจําป 2550 ตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไร และการจายเงินปนผล 
ขอมูลประกอบ บริษัทมีนโยบายเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหจายปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไร  

สุทธิสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แตทั้งนี้การอนุมัติการจายเงินปนผลขึ้นอยูกับที่ประชุม  
ผูถือหุน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอ 28 
กําหนดวา “คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อ
เห็นวาบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป” 

 
 ผลการดําเนินงานประจําป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 927.74 ลานบาท จึง

พิจารณาจายปนผลจากผลการดําเนินกิจการประจําป  2550  ในอัตราหุ นละ  0 .32  บาท 
จํานวน 1,475,698,768 หุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน  472,223,605.76  บาท หรือคิดเปนรอยละ 
50.90 ของกําไรสุทธิ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวด
ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2550 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยจายเมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2550 คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 147,569,876.80 บาท จึงคงเหลือ
เงินปนผลจายสําหรับในงวดผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของป 2550 นี้ในอัตราหุนละ 0.22 
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บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 324,653,728.96 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 7 
พฤษภาคม 2551 และเห็นควรจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 
25,000,000.00 บาท รวมกับเงินสํารองตามกฎหมายเดิมจํานวน 123,000,000.00 บาท จะ
ทําใหมีเงินสํารองตามกฎหมายรวมเปนเงินจํานวน 148,000,000.00 บาท ครบตามจํานวน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยมีขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผาน
มา ดังนี้ 

  
รายละเอียดการจายปนผล 2545 2546 2547* 2548 2549 
1. กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 162.97 464.66 448.39 588.38 765.23 
2. จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว  
    (ลานหุน) 

924.65 938.42 1,205.60 1,475.70 1,475.70 

3. อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท:หุน) 1.00 2.50 0.20 0.22 0.26 
    3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท:หุน) ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 0.08 
    3.2 เงินปนผลประจําป (บาท:หุน) 1.00 2.50 0.20 0.22 0.18 
4. อัตรารอยละของเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 57.30 50.94 58.23 55.18 50.14 
หมายเหตุ * เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2547 บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว (Par Split) จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :    เห็นควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.32 บาท ตามที่เสนอโดยจะ
มีเงินปนผลจายสําหรับงวด 6 เดือนหลังในอัตราหุนละ 0.22 บาท ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผล วันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 
7 พฤษภาคม 2551 

 
วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ    
ขอมูลประกอบ ตามขอบังคับของบริษัท หมวดคณะกรรมการ  ขอ 11 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหใชวิธีจับฉลากกัน  สวนปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง หากมีผูอยูในตําแหนงนานที่สุดมากกวาจํานวนที่จะตองออก  ใหใชวิธีจับ
สลากกันระหวางผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น  กรรมการผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหม
ได” โดยในป 2551มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

   1. นายปกรณ    ทวีสิน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
   2. ศาสตราจารยศิริ   เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
   3. นายอมรศักดิ์    นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
   4. นายวุฒิพล    สุริยาภิวัฒน   กรรมการอิสระ 
 5. นายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข   ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
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กรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 ทานเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณในดาน 
ตางๆ เปนอยางสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความรับผิดชอบ
อยางดียิ่งเพื่อประโยชนและความกาวหนาของบริษัทภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดย
ตลอด โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 5 ทาน ที่ครบวาระแลวตามสิ่งที่สงมาดวย 3  

  

 ทั้งนี้ มีคํานิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่บริษัทกําหนด ซึ่งเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ํา
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในส่ิงที่
สงมาดวย 7  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึ่งทั้ง 5 ทาน โดยจะเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทตอไป  
  

วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    
ขอมูลประกอบ  คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการประจําป 

2551 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน 
โดยไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท เปนจํานวนเงินรวม 6,480,000 บาท ในอัตราคงเดิมเชนเดียวกับปกอน ดังนี้ 
• 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 

 

และพิจารณาเห็นควรนําเสนอผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติบําเหน็จประจําป 2550 เปน
จํานวน 8.5 เทาของคาตอบแทนรายเดือน เปนจํานวนเงินรวม 4,590,000 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการจะนําไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ ไดแนบรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ
และบําเหน็จยอนหลังมาตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2551 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 และบําเหน็จกรรมการสําหรับผล
การดําเนินกิจการประจําป 2550 ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
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วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
ขอมูลประกอบ ตั้งแตปการบัญชี 2547 บริษัท และบริษัทยอย ไดแตงตั้งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบ

บัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 แหงสํานักงานสอบ
บัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีติดตอกัน ซึ่งผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปนอิสระและไมมี
ผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัท  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  โดยมีประวัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ดังนี้ 

 
สําหรับปบัญชี 2549 2550 2551 

ชื่อสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ ดี ไอ เอ 
ชื่อผูสอบบัญชี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ 
คาสอบบัญชี  
(Audit services) 

800,000 บาท 810,000 บาท 850,000 บาท 

คาบริการอื่น 
(Non audit services) ไมมี ไมมี ไมมี 

ความสัมพันธหรือการมีสวนได
เสียของผูสอบบัญชีกับบริษัท
และผูที่เกี่ยวโยงกัน 

ไมมี ไมมี ไมมี 

 
  โดยเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาสํานักงาน ดี ไอ เอ เปนหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี 

มีบุคลากรที่เพียงพอ และผูสอบบัญชีทั้งสองรายมีความรูความสามารถ จึงเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล  
กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2551 และเห็นควรเสนออนุมัติคาสอบบัญชีเปนเงินจํานวน 850,000 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากลั่นกรองเลือกผูสอบบัญชี ตลอดจนการกําหนด

คาตอบแทนที่เหมาะสมแลว จึงเห็นควรแตงตั้ง สํานักงาน ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  
 

อนึ่ง  บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมและรับเงินปนผล ตั้งแต 
เวลา 12.00 น. ของวันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 จนกวาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะแลวเสร็จ  
 
  หลังจากการประชุมใหญสามัญผูถือหุนเสร็จส้ิน ทางบริษัทขอเรียนเชิญผูถือหุนรวมเดินทาง
ไปเย่ียมชมโครงการตางๆ ของบริษัท ตามกําหนดการที่แนบมาพรอมกันนี้  และเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในการเดินทาง  ขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะไปเยี่ยมชมโครงการ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับและ
สงคืนใหแกบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2551 
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จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทใครขอใหทาน

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําหนังสือมอบฉันทะ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงตอเจาหนาที่เพื่อการ
ลงทะเบียนในวันประชุมไดตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป 

 
 

 

                      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                
                   (นายโอภาส  ศรีพยัคฆ ) 
                         กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ    ฝายสํานักกรรมการ 
โทร. 02-285-5011-6 ตอ 133 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)   สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

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

 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร ชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 
 

นายปกรณ ทวีสิน ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุม ดวยตนเอง
และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม จํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 819,795,683 หุน คิดเปนรอยละ 55.55 ของ
จํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,475,698,768 หุน ครบเปนองคประชุม และเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทที่ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 

ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดแจงใหผูถือหุนที่มารวม
ประชุมรับทราบดังนี้ 
 

บริษัทมีกรรมการมารวมประชุมทั้งส้ิน 13 ทาน ประกอบดวย 
กรรมการอิสระ 5 ทาน คือ 
(1) นายปกรณ ทวีสิน   ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
(2) ศาสตราจารย ศิริ 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) นายทวีชัย จิตตสรณชัย   รองประธานกรรมการ 
(2) นายธีรชัย ปญจทรัพย   กรรมการ 
(3) นางจงจิตต ฐปนางกูร   กรรมการ 
 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน คือ 
(1) นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข   ประธานเจาหนาที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร 
(2) นางยุพา เตชะไกรศรี   กรรมการบริหาร 
(3) นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์  กรรมการบริหาร 
(4) นายคัมภีร จองธุระกิจ   กรรมการบริหาร 
(5) นายโอภาส ศรีพยัคฆ   กรรมการผูจัดการ 
 

กรรมการผูลาประชุม 1 ทาน คือ นายเทพ รุงธนาภิรมย กรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไมสามารถเขารวม
ประชุม เนื่องจากติดภารกิจสําคัญเรงดวน 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีของบริษัท จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ไดเขารวมประชุมดวย 

        



 

ประธานแจงวา สําหรับการออกเสียงลงมติในวาระตางๆ ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคานไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง บริษัทจะใชวิธีนับจํานวนเสียงที่ไมเห็นดวยและที่งดออกเสียงเทานั้นเพื่อนํามาหักจากจํานวนคะแนนเสียง
ทั้งหมด จะเทากับคะแนนเสียงที่เห็นดวย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงประธานจะสอบถามความเห็นของทานผู
ถือหุนในแตละวาระ โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ไมเห็นดวย หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด ขอให
ทานผูถือหุนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการลงคะแนนและสงใหแกเจาหนาที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทําการสรุป
คะแนนเสียงวาระตอวาระ เพื่อเปนการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององคกร 

 

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกถูกตอง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซึ่ง 
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและใช

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

รวม 824,628,183 100.00 
 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีผูถือหุนไดเขารวมประชุมในระหวางพิจารณาวาระที่ 1 จึงทําใหตั้งแตวาระที่ 1 มีจํานวน 
  เสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น 
 

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกจิการในรอบป 2549 
ประธานขอใหนายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน ซึ่ง

นายทิฆัมพรไดรายงานสรุปผล เพิ่มเติมจากรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวดังนี้ 
-  วิสัยทัศน ป 2549-2550 
-  พันธกิจ ป 2549 - 2550 
-  แผนกลยุทธ ป 2550 ซึ่งแบงออกเปน กลยุทธระยะสั้น ระยะกลาง และ กลยุทธระยะยาว 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ประธานมอบหมายให นายโอภาส ศรีพยัคฆ กรรมการผูจัดการเปน

ผูรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 
-  สวนแบงการตลาดบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงการตลาด จากอาคาร 
 ชุดที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครในป 2549 คิดเปน รอยละ 31 
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 -  ไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล Best Performance จากตลาดหลักทรัพยฯ ในหมวดอสังหาริมทรัพย และ
  กอสราง 
 -  ไดรับการจัดอันดับจากสถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใหกับบริษัทที่มีการกํากับดูแล
  กิจการในระดับ ดีมาก นับเปนปที่ 4 ติดตอกัน 

2.1 โครงการทีร่ับรูรายไดในป 2549 
โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 

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

รวม 3,133 

4,696 

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

รวม 2,650 

6,100 

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

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

6,700 7,000 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 
   2.4  โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2552 

- โครงการลุมพินี คอนโดทาวน รามคําแหง 26 
- โครงการลุมพินี วิลล รามอินทรา 
- โครงการลุมพินี เพลส ปนเกลา 3 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและ 
ขอมูลตางๆของบริษัทในรอบป 2549 ตามเสนอโดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 
ประธานมอบหมายให นายสมบัติ   กิตติโภคิรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารการเงิน เปนผูรายงาน 
นายสมบัติไดรายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2549 

ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2549 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี ้

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไร และการจายเงินปนผล 

ประธานมอบหมายใหนายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารเปน
ผูรายงาน 

นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมวา ตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 
2549 ซึ่งมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน 765,227,993.88 บาท (เจ็ดรอยหกสิบหาลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเการอย
เกาสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค) คณะกรรมการพิจารณาแลว จึงขอเสนอการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินธุรกิจใน
ป 2549 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกา
หมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน383,681,679.68 (สามรอยแปดสิบสามลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่ง
พันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 
ในอัตราหุนละ 0.08 บาท (แปดสตางค) คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 118,055,901.44 (หนึ่งรอยสิบแปดลาน
หาหมื่นหาพันเการอยหนึ่งบาทสี่สิบส่ีสตางค) จึงคงเหลือเงินปนผลจายในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค) 
จํานวน1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
265,625,778.24 บาท (สองรอยหกสิบหาลานหกแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบส่ีสตางค) กําหนด
จายเงินปนผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันจันทรที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 
12.00 น. และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงิน 
39,000,000 บาท (สามสิบเกาลานบาทถวน) 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตราหุน
ละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกา
หมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 383,681,679.68 บาท(สามรอยแปดสิบสาม
ลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกรอยเจ็ดสิบเกาบาทหกสิบแปดสตางค) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 
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บริษัท ไดจายเงินเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.08 บาท (แปดสตางค) คิดเปนเงิน
ปนผลจายระหวางกาลจํานวน 118,055,901.44 (หนึ่งรอยสิบแปดลานหาหมื่นหาพันเการอยหนึ่งบาทส่ี
สิบส่ีสตางค) คงเหลือเงินปนผลจายในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค) จํานวน 
1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวม
เปนเงินทั้งส้ิน265,625,778.24 บาท (สองรอยหกสิบหาลานหกแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปด 
บาทย่ีสิบส่ีสตางค) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. 
กําหนดวันรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 39,000,000 บาท (สามสิบเกาลานบาทถวน) โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติใน
วาระที่ 4 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ

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

รวม 824,628,183 100.00 
 

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการที่ครบกําหนดออกตามขอบังคับบริษัท มีดังนี้ 
 1. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 

 2. นายคัมภีร จองธุระกิจ 
 3. นายธีระชัย ปญจทรัพย 
 4. นางจงจิตต ฐปนางกูร 

 5. นายเทพ รุงธนาภิรมย 
คณะกรรมการมีมติ ขอเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ มี

ประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล ปฏิบัติหนาที่กรรมการ อยางดียิ่งเพื่อประโยชนและ
ความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผานการอบรมในหลักสูตรตางๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนําเสนอแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 
ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
ในวาระที่ 5 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 
(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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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 
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 809,627,933 98.18 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(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 เปลงศรีสุข 
11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์  12. นางยุพา เตชะไกรศรี 
13. นายคัมภีร จองธุระกิจ  14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ 
 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ 
ประธานมอบหมายใหนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนเปนผูรายงาน 
นายอมรศักดิ์ไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนของ 3 ป

ยอนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
และอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2550 เปนจํานวนเงิน 6,480,000 บาท (หกลานสี่แสนแปดหมื่นบาท
ถวน) จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจในป 2549 เปนจํานวนเงิน 
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2,887,500 บาท (สองลานแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดสวนความ
รับผิดชอบของกรรมการตอไป 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตามทีเ่สนอ 
โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(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 เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอ แตงตั้งนางวิไล

รัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 แหงสํานักงานสอบ
บัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทติดตอกัน ตั้งแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 
2549 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆกับบริษัทและบริษัทยอย โดย
พิจารณาเห็นวามีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี และเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถวน) 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอ 
โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ

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

รวม 824,628,183 100.00 
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
ไมมีผูใดเสนอวาระอื่น ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ผูถือหุน สอบถามวา เหตุใด บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม จึงไมใชผูสอบบัญชี
สํานักงานเดียวกันกับที่ตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และจะมีมาตรฐาน
เดียวกันหรือไม 
ประธานที่ประชุม   มอบหมายให นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธาน
กรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน ซึ่งไดชี้แจงวา บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) นั้นถือหุนใน บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด เพียงรอยละ 33.33 การบริหารจัดการ
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ภายใน จึงตองเปนไปตามเสียงสวนใหญของผูถือหุน อยางไรก็ตามสํานักงานผูสอบบัญชีทั้งสองแหงตางก็ไดรับ
การรับรองจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นจึงถือวามีมาตรฐานเดียวกัน 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

 

ลงชื่อ ________ __ _____ประธานที่ประชุม 
                                                                               (นายปกรณ ทวีสิน) 

 

ลงชื่อ_______  ________ผูบันทึกการประชุม 
  (นางสาวภาวนี เพชรแสงใสกุล) 
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รายงานประจําป 2550 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ3)      สิ่งที่สงมาดวย 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2550 
(เอกสารเปนรูปเลมแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551) 
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  ส่ิงที่สงมาดวย 3 
 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล      นายปกรณ  ทวีสิน  
   

ตําแหนงในบรษิัท  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
 

อายุ     69  ป 
 

วุฒิการศึกษา   - The Chartered Institute of Bankers, London 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 311) 

 

การถือหุนในบริษัท  -0- หุน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551) 

 

ตําแหนงงานในปจจุบัน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัทโรงแรม รอยัล ออคิด  

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง – ไมมี- 
ทางผลประโยชนตอบริษัท  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 0/2000)   

- Certification of Attendance of The Role of Chairman Program  
   (RCP 16/2007) 

 

ประวัติการเขารวมประชุม  ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6  ครั้ง 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ไมมี 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา     
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  ส่ิงที่สงมาดวย 3 
 
ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล   ศาสตราจารยศิริ เกวลินสฤษดิ์ 
     
ตําแหนงในบรษิัท  รองประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
 

อายุ    78 ป 
 

วุฒิการศึกษา    - นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย 
  - ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 25)  
  - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - หลักสูตรการศึกษาอบรมดานการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงาน 

   ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
 

การถือหุนในบริษัท  -0- หุน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551) 
 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี- 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน -  กรรมการรางกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
    -  กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 7 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
    -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ  

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    -  ที่ปรึกษากรรมการประเมินทุนทรัพย สมาคมประเมินทนุทรัพย 
    -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมความปลอดภัยฯ สมาคมสงเสริมความปลอดภัย 

    และอนามัยในการทํางาน 
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน  
-  กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกรมที่ดิน 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง – ไมมี- 
ทางผลประโยชนตอบริษัท  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  Audit Committee Program (ACP 7/2005) 
    -  Director Accreditation Program (DAP 25/2004) 
    -  Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004) 
 

ประวัติการเขารวมประชุม   ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก  6  ครั้ง 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ไมมี 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา     
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  ส่ิงที่สงมาดวย 3 
 
ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล   นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 
     
ตําแหนงในบรษิัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

อายุ    62  ป 
 

วุฒิการศึกษา   -  เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตย 
    สภา 

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

 

การถือหุนในบริษัท  -0- หุน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551) 
 

ตําแหนงงานในปจจุบัน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน -  ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) 
 -  ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 -  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
      คาตอบแทนบริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน -  ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรียลตี้แอนดเซอรวิส จํากัด 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง – ไมมี- 
ทางผลประโยชนตอบริษัท  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -Certification of Completion of Directors Certification Program(DCP30/2003) 
 

ประวัติการเขารวมประชุม   ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  5 ครั้ง จาก  6 ครั้ง 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ไมมี 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา     
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ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  ส่ิงที่สงมาดวย 3 
 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล   นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน  
   

ตําแหนงในบรษิัท  กรรมการอิสระ 
 

อายุ    63 ป 
 

วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซาเวลส  
  ออสเตรเลีย 

    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    - Diploma, Management Course, IMEDE Management  

  Development , Institute,Lausanne, Switzerland 
 

การถือหุนในบริษัท  300,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551) 
 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท       

  ไทย อกริ ฟูดส จํากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย  
  วาฟูดโปรดักส จํากัด(มหาชน) 
- ประธานกรรมการตวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแรนช จํากัด  
  (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ลากู 
  นา รีสอรท  แอนด โฮเต็ล จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง – ไมมี- 
ทางผลประโยชนตอบริษัท  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  Audit Committee Program 7/2005 
    -  Certification of Completion of Directors Certification  

   Program (DCP36/2003)   
   
ประวัติการเขารวมประชุม   ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ  6  ครั้ง  จาก 6 ครั้ง 
 
ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ไมมี 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
     
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย    ไมมี 
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา  

 กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย    ไมมี 
 ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ ไมมี 

 21



ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)  ส่ิงที่สงมาดวย 3 
 

ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล   นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข 
         
ตําแหนงในบรษิัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
 

อายุ    58  ป 
 

วุฒิการศึกษา   -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    -  สามัญวิศวกร เลขทะเบียน ส.ย.140 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมการ 

   ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 

การถือหุนในบริษัท  - 10,000,000 หุน (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2551) 
 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - ไมมี - 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรสันติ จํากัด 

   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี  พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
   - กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง – ไมมี- 
ทางผลประโยชนตอบริษัท  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002) 
    - Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) 
 

ประวัติการเขารวมประชุม  -  ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 6 ครั้ง จาก  6 ครั้ง 
     -  ในรอบป 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง จาก 20 ครั้ง 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ไมมี 
ในระยะ 5 ปที่ผานมา     
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รายละเอียดคาตอบแทนและบําเหน็จประจําปของคณะกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)  ส่ิงที่สงมาดวย 4 
 

สรุปขอมูลคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จประจําปยอนหลัง 3 ป 
 

ปบัญชี  ตําแหนง 
คาตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

บําเหน็จประจําป 

ประธานกรรมการ  75,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 
กรรมการ 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 
กรรมการตรวจสอบ  60,000 

7.5 เทาของ 
คาตอบแทนรายเดือน ป 2550 

จํานวนกรรมการรวม 14  ทาน รวม 6,480,000 บาท/ป รวม 2,887,500 บาท/ป 
ประธานกรรมการ  65,000 
รองประธานกรรมการ 20,000 
กรรมการ 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 
กรรมการตรวจสอบ  45,000 

6 เทาของ 
คาตอบแทนรายเดือน ป 2549 

จํานวนกรรมการรวม 14  ทาน รวม 4,620,000  บาท/ป รวม 1,422,500 บาท/ป 
ประธานกรรมการ 70,000 
รองประธานกรรมการ 15,000 
กรรมการ 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 

5 เทาของ 
คาตอบแทนรายเดือน ป 2548 

จํานวนกรรมการรวม  12 ทาน รวม 3,240,000 บาท/ป รวม 1,200,000 บาท /ป 
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ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน ส่ิงที่สงมาดวย 5 
 

ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถอืหุน 
 

 “ขอ 20.  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน   
นับแตวันส้ินสุดของรอบบัญชีบริษัทการประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้  เรียกวา  การประชุมวิสามัญ 
 

ขอ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือ 
หุนมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจาํนวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 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.  ผูถือหุนคนใดไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได อาจมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว เขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได 
 

 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 
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เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 6 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
 

1. บุคคลธรรมดา 
 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 

2. นิติบุคคล 
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

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

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับ
มอบฉันทะ 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับ
มอบฉันทะ 

 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมี 
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2551  
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เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ส่ิงที่สงมาดวย 6 
 

การมอบฉันทะในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
 

 กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  ไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสําหรับการประชุมผูถือหุนไว  3 แบบ
ดังนี้  

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดวาระตางๆไวชัดเจน 
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนใน

ประเทศไทย (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
  

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) กําหนดใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งเปน
แบบที่กําหนดวาระตางๆไวอยางละเอียดครบถวน  การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้  หากทานไมสามารถเขารวม
ประชุมได บริษัทใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระซ่ึงไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ทานใดทานหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูรับมอบฉันทะ 

1.  นายเทพ  รุงธนาภิรมย กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 
2.  นายวีระศักดิ์           วหาวิศาล  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 
 

ทั้งนี้  ขอไดโปรดทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนเพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อทานกรอกขอความ ทําเครื่องหมาย 
และลงลายมือชื่อ พรอมปดอากรแสตมป 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวขางตน  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ
กลับมายังบริษัทลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทกอนวันประชุมอยางนอย 1 วันเพื่อการเตรียมความพรอมในการจัดและ
ดําเนินการประชุม 

 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทดวยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ดวย 
   

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับจํานวนหุน หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่
ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
-    ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
-    ใหประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถือหุนในแตละวาระโดยใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย  หรือตองการงด                        

ออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการลงคะแนน และสงใหเจาหนาที่นับคะแนน 
-    ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด 
-    บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ  ใหประธานแจงคะแนนเสียงของ    

แตละวาระกอนปดประชุม 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม 

อาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ                    สิ่งที่สงมาดวย 7 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัทตองเปนอิสระ จากผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร และ

ผูเกี่ยวของโดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.    เปนผูทรงคุณวุฒิ  ไดรับการยอมรับนับถือทางสังคม  และทางธุรกิจ 
2.    ไมมีประวัติที่แสดงความเสื่อมเสียชื่อเสียง ไมมีความเกี่ยวพันทางคดี ขอพิพาท หรือการกระทําผิดทางกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอันดี           
3.    มีความเปนอิสระ  
4.    ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  ผูสอบบัญชี

ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ไมมี
ผลประโยชน หรือสวนไดเสีย   

5.    ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ         

6.    ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรือผูถือหุนรายใหญ 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
ช่ือ – ช่ือสกุล นายเทพ  รุงธนาภิรมย 
อายุ  62 ป 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002)   
   จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program 8/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงงานในปจจุบัน - ที่ปรึกษาสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย 
- กรรมการบริษัท แฟมิล่ี โนฮาว จํากัด 
- กรรมการบริษัท ซันพาราเทค จํากัด (มหาชน) 

 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 
อายุ  52 ป 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบัญชี University of Illinois, U.S.A 

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

ตําแหนงงานในปจจุบัน -  หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน บริษัท อารซีแอล จํากัด (มหาชน) 
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กําหนดการเขาเยี่ยมชมโครงการ สิ่งที่สงมาดวย 8 
 
 

 
 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
กําหนดการเขาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 

1. โครงการลุมพินี คอนโดทาวน  บดินทรเดชา-รามคําแหง 
2. โครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 26 
3. โครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 

 
เวลา รายการ 
11.00 พรอมกัน ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร ชั้น 11  โปรดสังเกตปายลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมโครงการ 
11.30  ออกเดินทาง 
12.00 รับประทานอาหารรวมกันที่รานแมศรีเรือน ถ.รามอินทรา 
13.00 ออกเดินทางสู โครงการลุมพินี คอนโดทาวน บดินทรเดชา-รามคําแหง 
13.30  เยี่ยมชมและรับฟงบรรยายเกี่ยวกับโครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน บดินทรเดชา-รามคําแหง 
14.00 ออกเดินทางสูโครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 26  
14.30 เยี่ยมชมและรับฟงบรรยายเกี่ยวกับโครงการ ลุมพินี วิลล รามคําแหง 26 
15.00 ออกเดินทางสูโครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 
15.30 เยี่ยมชมและรับฟงบรรยายเกี่ยวกับโครงการ ลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 
16.00 ออกเดินทางกลับสูอาคารลุมพินี ทาวเวอร ถ.พระราม 4 
16.30 ถึงอาคารลุมพินี ทาวเวอร ถ.พระราม 4 โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหต ุ
รายการขางตนนี้อาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับกิจกรรมการดําเนินการของบริษัทในขณะนั้น ซึ่งจะไดแจงยืนยันกอน
การเดินทางอีกครั้ง 
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แบบตอบรับเขาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท สิ่งที่สงมาดวย 9 

 

 
 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
แบบตอบรับการเขาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 

1. โครงการลุมพินี คอนโดทาวน  บดินทรเดชา-รามคําแหง 
2. โครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 26 
3. โครงการลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 

 
1.  ขาพเจา (ภาษาไทย)  ______________________________________________________________________                     

  (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________ 
อายุ ______ป เปนผูถือหุนของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  จํานวนหุน _____________________ 
อยูบานเลขที่ ________ หมู ________ ซอย ______________ ถนน ____________ ตําบล/แขวง ______________ อําเภอ/
เขต ____________ จังหวัด _________________ หมายเลขโทรศัพทที่บาน/ที่ทํางาน ______________________________ 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ _____________________ E-mail __________________ ประสงคจะรวมเดินทางไปเยี่ยมชม
โครงการโดย 
 ____ เปนผูถือหุนบุคคลธรรมดารวมเดินทางไปเยี่ยมชมดวยตนเอง (แนบสําเนาบัตรประชาชนดวย) 
 ____ เปนผูถือหุนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล และขอมอบฉันทะให ____________________อายุ ____ ป  
อยูบานเลขที่ ________ หมู ________  ซอย ______________ ถนน ____________ ตาํบล/แขวง ____________ อําเภอ/
เขต ____________ จังหวัด _________________ หมายเลขโทรศัพทที่บาน/ที่ทํางาน ________________ 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ _____________________ E-mail _________________ เปนตัวแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมเยี่ยม
ชม (แนบสําเนาบัตรประชาชนดวย) 
 2. ขาพเจายอมรับเงื่อนไขขางทายนี้ และขอรับรองวาขอความในแบบตอบรับฉบับนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ _______________________________ ผูถือหุน 
                             (_____________________________) 
                  วันที่ ________________________ 
เงื่อนไข 1. ผูถือหุน 1 ราย ตอ 1 ที่ โดยตองถือหุน ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนหุนวันที่ 4 เมษายน 2551 สําหรับนิติบุคคลตอง

มีหลักฐานการมอบฉันทะ เชนเดียวกับการมอบใหเขารวมประชุมผูถือหุน 
2. ขอใหสงแบบตอบรับและสําเนาบัตรประชาชนทางไปรษณียหรือโทรสาร หมายเลข 0-2679-8699 หรือ E-mail 
หรือสงดวยตนเอง ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551 บริษัทจะแจงกลับใบตอบรับที่ครบถวนตามเงื่อนไขและ
ติดตอกลับทางโทรศัพทเทานั้น ภายในวันที่ 23 เมษายน 2551 ถาติดตอไมไดจะถือวาสละสิทธิ์  

 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางไดตามความเหมาะสม 
 4. บริษัทจะตัดสิทธิแบบตอบรับที่ใหขอมูลไมครบ หรือไมชัดเจน หรือที่ไมสามารถติดตอทางโทรศัพท 
 
หมายเหต:ุ บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนแจงยกเลิกการเดินทางภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เพื่อใหบริษัทสามารถ

ดําเนินการยกเลิกไดภายในกําหนดเวลา 
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   แผนกนักลงทุนสัมพันธ สํานักกรรมการ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
   1168/109  ช้ัน 36 อาคารลุมพินี  ทาวเวอร   
   ถ.พระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

พับตามรอยปรุและปดผนึก 
โดยไมตองติดอากรแสตมป 
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             สิ่งที่สงมาดวย 10                
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

          หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                                         (Affix Duty Stamp 20 Baht) 
             Proxy (Form B.) 

 
 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                         เขียนที่      
hareholders’ Registration No. Written at S 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา      สัญชาติ          
nationality 

            I/We                                                                                                                                                 ขที่              อยูบานเล        
            Address                  
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท แอล.พ.ีเอน็ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

eing a shareholder of    L.P.N Development Public Company Limited (“The Company”) b โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรว        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ           ม                เสียง  ดังนี้  amount f s                          holding the total o        share with the voting rights or                   votes as follows:
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 
 หุนบุริมสิทธิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

      preferred share                              shares  with the voting rights or                                         votes 
 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint  
 

1.  ช่ือ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่            ________________                            
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Postal Code   or 

 
 หรือ  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

2.  ช่ือ      นายเทพ  รุงธนาภิรมย   อายุ    62   ป    อยูบานเลขที่ 193 ซอย กัลปพฤกษ 
Name Mr. Thep Roongthanapirom age 62     years,  residing at  193 Soi Kulapapruek 
ถนน        -       ตําบล/แขวง     สะพานสูง   อําเภอ/เขต   สะพานสูง 
Road  - Tambol/Khwaeng Saphansung Amphur/Khet Saphansung 
จังหวัด   กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย 10240  หรือ 
Province Bangkok  Postal Code 10240  or 
 

3.  ช่ือ  นายวีระศักด์ิ  วหาวิศาล อายุ 52 ป   อยูบานเลขที่ 148/14 ซอยสายน้ําทิพย 
Name Mr. Weerasak Wahawisal age  52 years  residing at  148/14 Soi Sainamthip 
ถนน  สุขุมวิท  ตําบล/แขวง  คลองเตย   อําเภอ/เขต  คลองเตย 
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Klongtoey  Amphur/Khet Klongtoey 
จังหวัด  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย  10110  หรือ 
Province Bangkok Postal Code 10110  or 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา  เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น. ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008 on Thursday 24       
April 2008, at 10:00 hours, at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any 
adjournment thereof. 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  
A genda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2007  

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
         Approve  Disapprove          Abstain                    
วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2550 
A genda No. 2 To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2007 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
         Approve  Disapprove          Abstain                    
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
A genda No. 3 To adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2007 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
        Approve  Disapprove    Abstain                    
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล 
A genda No. 4 To consider and approve the Profit Appropriation for the year 2007 and  the Dividend Payment 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove       Abstain                    
วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
A genda No. 5 To consider and approve the Election of Directors in Replacement for those who are due to retire by rotation 

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect directors as a whole 

   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
               Approve  Disapprove          Abstain           

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

ช่ือกรรมการ นายปกรณ  ทวีสนิ 
Name of Director: Mr. Pakorn Thavisin 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                Approve  Disapprove          Abstain                    

ช่ือกรรมการ ศ. ศิริ  เกวลินสฤษดิ ์
Name of Director:  Professor Siri  Keiwalinsrit  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                Approve        Disapprove          Abstain                    

ช่ือกรรมการ นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 
Name of Director:  Mr. Amornsak  Noparumpa  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove          Abstain                    

ช่ือกรรมการ  นายวุฒิพล  สุริยาภวิฒัน 
Name of Director:  Mr. Vudhiphol  Suriyabhivadh  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                Approve        Disapprove          Abstain     

ช่ือกรรมการ  นายทิฆัมพร  เปลงศรสีุข 
Name of Director:  Mr. Tikhamporn  Plengsrisuk  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
                  Approve        Disapprove          Abstain                    
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ 
Agenda No. 6 To consider and approve the Directors’ Remuneration   

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve        Disapprove          Abstain  
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
Agenda No. 7 To consider and approve the Appointment of the Auditor and the Audit Fee for the year 2008   

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve        Disapprove          Abstain           
วาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 Other Business (if any) 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve           Disapprove          Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  
of the Shareholder.    

 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ    พิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ     มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than       
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my          
behalf as the Proxy deems appropriate. 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for        
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
  

 ลงนาม/Signed                   ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
                                              (              ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                              (                                                          ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (             ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                        ( ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number 

of shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 

Continued Proxy Form B as enclosed. 
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 (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Bath 20) 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited 

 
 ในการประชุมใหญสามญัผูถอืหุนประจําป 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น. ณ หองสัมมนา ชั้น11 บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008 on Thursday 24 April 2008, at 10:00 hours,  
at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120  
or at any adjournment thereof. 

       
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve              Disapprove          Abstain                    
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
         Approve               Disapprove          Abstain                    
 
                   
วาระที่     เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ         
Agenda  Re : Election of Directors 
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain  
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                 Abstain                    
 ช่ือกรรมการ     
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  สิ่งที่สงมาดวย 11 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C)  

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนจากตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
 (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทาน้ัน  

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depositary and keeper) 
 
 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                         เขียนที่      
hareholders’ Registration No. Written at S 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา                                                     สัญชาติ          
nationality 

            I/We                                                                                                            อยูบานเลขที่      
            Address    
 
               

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ_________________________________________________________ 
 As the custodian of 

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริ ปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ษัท แอล.พ.ีเอ็น ดีเวลลอ
eing a shareholder of    L.P.N Development Public Company Limited (“The Company”) b โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรว      ม                  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้  amount f es                          holding the total o        shar with the voting rights or                   votes as follows:

 หุนสามัญ                     ____ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 

 หุนบุริมสิทธิ                  ___ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preferred share                              shares  with the voting rights or                                         votes 

 
 (2)  ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following)  
 

1.  ช่ือ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่            ________________                            
Name  age      years, residing at                                              
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Postal Code   or 

 
 หรือ  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

2.  ช่ือ      นายเทพ  รุงธนาภิรมย   อายุ    62   ป    อยูบานเลขที่ 11 ซอย มีสุวรรณ 3 
Name Mr. Thep Roongthanapirom age 62     years,  residing at  193 Soi Kulapapruek 
ถนน        -       ตําบล/แขวง     สะพานสูง   อําเภอ/เขต   สะพานสูง 
Road  - Tambol/Khwaeng Saphansung Amphur/Khet Saphansung 
จังหวัด   กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย 10240  หรือ 
Province Bangkok  Postal Code 10240  or 
 

3.  ช่ือ  นายวีระศักด์ิ  วหาวิศาล อายุ 52 ป   อยูบานเลขที่ 148/14 ซอยสายน้ําทิพย 
Name Mr. Weerasak Wahawisal age  52 years  residing at  148/14 Soi Sainamthip 
ถนน  สุขุมวิท  ตําบล/แขวง  คลองเตย   อําเภอ/เขต  คลองเตย 
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Klongtoey  Amphur/Khet Klongtoey 
จังหวัด  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย  10110  หรือ 
Province Bangkok Postal Code 10110  or 
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา  เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น. ณ หองสัมมนา ชั้น 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008 on Thursday 24 April 2008, at 
10:00 hours, at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 

ผูท่ีมาประชมุดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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  (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
       (a) Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 (ข) มอบฉันทะบางสวน คือ 
   (b) Grant certain of my/our proxy as follows: 

หุนสามัญ……………….. หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………………................ เสียง 
      ordinary share        shares and have the rights to vote equal to   votes 

หุนบุริมสิทธ…ิ…….......... หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได……………………………… เสียง 
      preference share  shares and have the rights to vote equal to   votes 

 
           รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด …………………................ เสียง 
    Total rights to vote equal to     votes    

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to cast the votes according to my intentions as follows:   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2007 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows : 

  
  เห็นดวย____________________เสียง   ไมเห็นดวย______________________เสียง   งดออกเสียง_____________________เสียง 

   Approve                           Vote               Disapprove                   Vote             Abstain            Vote      
   

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบป 2550 
Agenda No. 2  To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2007 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows :  

  เห็นดวย____________________เสียง       ไมเห็นดวย______________________เสียง     งดออกเสียง_______________เสียง 
   Approve                           Vote               Disapprove          Vote             Abstain           Vote 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2550 
Agenda No. 3 To adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2007 

 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 
  เห็นดวย_______________เสียง    ไมเห็นดวย__________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 

        Approve                Vote              Disapprove                   Vote              Abstain         Vote 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไร และการจายเงินปนผล 
Agenda No. 4 To consider and approve the Profit Appropriation for the year 2007 and  the Dividend Payment 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote    Abstain                         Vote      
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วาระที่ 5 
Agenda No. 5 

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
To consider and approve the Election of Directors in Replacement for those who are due to retire by rotation 

ก. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหม 
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
      To elect directors as a whole 

    เห็นดวย_______________เสียง            ไมเห็นดวย__________________เสียง         งดออกเสียง __________________เสียง 
                  Approve             Vote                   Disapprove             Vote               Abstain                               Vote     
      

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

   ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคของขาพเจา ดังนี ้
 
 
      Approve the appointment of certain directors as follows: 

1. ช่ือกรรมการ นายปกรณ  ทวีสนิ 
Name of Director: Mr. Pakorn Thavisin 

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                            

2. ช่ือกรรมการ ศาสตราจารยศิริ  เกวลินสฤษดิ ์
Name of Director: Professor Siri  Keiwalinsrit 

 
     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                                     

3. ช่ือกรรมการ นายอมรศักดิ์  นพรมัภา 
Name of Director:  Mr. Amornsak  Noparumpa 

 
     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                                     

4. ช่ือกรรมการ  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 
Name of Director:  Mr. Vudhiphol  Suriyabhivadh  

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                     

5.ช่ือกรรมการ  นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข 
Name of Director:  Mr. Tikhamporn  Plengsrisuk  

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote    
 วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ 
Agenda No. 6 To consider and approve the Directors’ Remuneration 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote    Abstain                         Vote      
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
Agenda No. 7 To consider and approve the Appointment of the Auditor and the Audit Fee for the year 2008 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote        Abstain                         Vote   
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วาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 Other Business (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

 
     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
                  Approve                Vote               Disapprove                 Vote        Abstain                            Vote  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ พิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated 
above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems 
appropriate. 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for        vote of 
e Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. th   

 ลงนาม/Signed                   ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
(         ) 

  ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(           ) 

  ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         )   ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีทีผู่ถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
หุนใหเทานั้น 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share 
depositary and keeper 

2.      หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดยีน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
     Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign the Proxy form on his/her behalf  
(2) หนังสือยนืยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดรับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดยีน (Custodian) 
     A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian. 

3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน 
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different 
proxies to vote separately.  

4.  วาระเลอืกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชดุหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all certain directors 

5.  ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy Form provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10:00 น. ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008 on Thursday 24 April 2008, at 10:00 hours, 
at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 

or at any adjournment thereof. 
       

 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
           Approve                         Vote               Disapprove                         Vote                 Abstain                   Vote  
                   
 
วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
         Approve                          Vote               Disapprove                 Vote                 Abstain                   Vote                   
 
 
                   
วาระที่     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ 
Agenda  Re : Election of Directors  
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  
Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 

                   
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
  
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  
Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม              สิ่งที่สงมาดวย 12 

 
แผนที่สถานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองสัมมนา ชั้น 11 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

1168/7 อาคารลุมพินี ทาวเวอร ถนนพระราม 4 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02 285-5011-6 

 
 


