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ที่ LPN/สก/021/2560 
   วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

เร่ือง แจ้งมติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท การจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติม            
วตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี ้
1.1)  แก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 6  ข้อ 42 และข้อ 43 ดงันี ้

ข้อ 1.  ยกเลกิข้อความเดิม คือ  
“ซือ้ จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้” 
และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ซือ้ รับซือ้ฝาก จดัหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ถือกรรมสิทธ์ิ 
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ให้ใช้ และจดัการโดยประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิและอสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด ตลอดจน
ดอกผลของทรัพย์สนินัน้” 

ข้อ 2.  ยกเลกิข้อความเดิม คือ  
 “ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหนา่ยทรัพย์สินโดยประการอื่น” 

และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ขาย ขายฝาก โอน รับโอน จ านอง รับจ านอง จ าน า รับจ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สินและ
อสงัหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทัง้โอน รับโอนสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ หรือเพื่อการอื่นใด และด าเนินการใดๆ เก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้าหรือ
ตวัแทนในการซือ้ขาย หรือถือกรรมสทิธ์ิไว้แทนบคุคลอ่ืน” 

ข้อ 6.  ยกเลกิข้อความเดิม คือ  
“เข้าเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นสว่น และเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัอื่น”   
และใช้ข้อความใหม ่ ดงันี ้   
“เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด และ/หรือบริษัท
มหาชนอื่น รวมทัง้ลงทนุในธุรกิจและหลกัทรัพย์ทกุประเภท” 

ข้อ 42. ยกเลกิข้อความเดิม คือ  
 “ประกอบกิจการซือ้ขาย รถยนต์ ที่ดิน บ้าน โรงเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด รวมทัง้สิ่งปลกูสร้างทกุชนิด 

พร้อมทัง้แบง่ขายที่ดินและอาคาร”   
 และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้   

“ประกอบกิจการซือ้ขาย รถยนต์ ที่ดิน บ้าน โรงเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน                
บ้านจดัสรร รวมทัง้สิง่ปลกูสร้างทกุชนิด พร้อมทัง้แบง่ขายที่ดินและอาคาร”  

ข้อ 43. ยกเลกิข้อความเดิม คือ  
 “ประกอบกิจการบริหารอาคารชดุ”  

และใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
“ประกอบกิจการบริหารอาคารชดุ นิติบคุคลบ้านจดัสรร” 
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1.2)  เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 8 ข้อ จากเดิมมีจ านวน 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ ดงันี ้  
ข้อ 47. จดัตัง้กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ บริหาร/จดัการกองทนุ และ/หรือที่เป็นลกัษณะคล้ายคลงึกนั รวมทัง้บริหาร/

จดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 48. ประกอบกิจการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม ภมูิสถาปัตย์ ออกแบบตกแต่งภายใน และวิศวกรรม  
อนัเป็นการสนบัสนนุธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

ข้อ 49. ประกอบกิจการบริการรับโฆษณาทางสื่อการใช้คอมพิวเตอร์ระบบต่างๆ รวมทัง้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และทางสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้แก่ นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทศัน์ 
ตลอดจนรับจ้างออกแบบโฆษณาและผลติสือ่โฆษณาทกุชนิด ทกุประเภททางสื่อต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น 
บริการประชาสมัพนัธ์ ทัง้ในเชิงธุรกิจ เพื่อการศกึษา และเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

ข้อ 50. ประกอบกิจการรับจดังานและกิจกรรมสง่เสริมการตลาด การขาย และการประชาสมัพนัธ์ให้แก่บคุคล 
คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ และองค์กรของรัฐ 

ข้อ 51. ประกอบกิจการโรงเรียน สถานศึกษา สนามและศูนย์ฝึกซ้อมการกีฬา รับท าการฝึกสอน และอบรม
ทางด้านวิชาการเก่ียวกบัการกีฬา (เมื่อได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว) 

ข้อ 52. ท าการจดทะเบียน ขออนุญาต ซือ้ เช่า หรือจัดให้ได้มา หรือจ าหน่ายออกไปด้วยวิธีอื่น ซึ่งสิทธิบัตร                
การนิมิตลขิสทิธ์ิ แบบแผน เคร่ืองหมายการค้า สมัปทาน ประทานบตัร ใบอนญุาต หรือเอกสทิธ์ิอ่ืนใด 

ข้อ 53. ประกอบกิจการอาคารชดุ บ้านจดัสรร ที่ดินจดัสรร ซือ้ ขาย ซือ้ขายผ่อนสง่ ซือ้ขายเงินเช่ือ ให้เช่า ให้เช่าซือ้
ซึง่ห้องชดุในอาคารชดุ ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว 

ข้อ 54. ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากบั (Nano Finance) ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศที่เก่ียวข้อง และประกอบธุรกิจระบบการเงินระดับฐานราก 
(Microfinance) (เมื่อได้รับอนญุาตจากทางราชการ) 

 
1.3)  แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท จาก 46 ข้อ เป็น 54 ข้อ 

ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับจดทะเบียนวตัถุประสงค์ข้อใด            
ข้อหนึง่ หรือหลายข้อได้ให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์เฉพาะที่นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนได้ 
รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ และ/หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิตามที่นายทะเบียนเห็นสมควร 

 
2.  เสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของปี 2559 ในอตัราหุ้นละ            

0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ในวนัที่              
1 กนัยายน พ.ศ. 2559 ดงันัน้สว่นท่ีเหลือจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมสว่นที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23 และร้อยละ 25 ตามล าดบั แบง่เป็น 

-  จ านวนหุ้นละ 0.20 บาท เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23 
-  จ านวนหุ้นละ 0.40 บาท เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 25 

  โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2560  

 ทัง้นี ้การให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทยงัไมม่ีความแนน่อน เนื่องจากต้องรออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 11 

อาคารลมุพินี ทาวเวอร์ เลขที ่1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

5.  ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ   
     งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 
  วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
     ในปี 2560 มีกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 4 คน คือ  

1.  นายอมรศกัดิ์   นพรัมภา 
2.  ศาสตราจารย์ศิริ   เกวลนิสฤษดิ ์
3.  นายพิเชษฐ   ศภุกิจจานสุนัติ์  
4.  นางยพุา   เตชะไกรศรี 
โดยขอเสนอช่ือกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจ านวน 
4 คน คือ     
1.  นายอมรศกัดิ์   นพรัมภา 
2.  ศาสตราจารย์ศิริ   เกวลนิสฤษดิ ์
3.  นายพิเชษฐ   ศภุกิจจานสุนัติ์  
4.  นางยพุา   เตชะไกรศรี  

  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
  วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 
  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  
     และการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เร่ืองวตัถปุระสงค์ 
  วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายโอภาส ศรีพยคัฆ์) 
   กรรมการผู้จดัการ 


