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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
ของ 

บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
เม่ือวันพฤหสับดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 

************************************ 
 
 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2555 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)       
ณ ห้องประชุม ชัน้  11 ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี  1168/7 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ         
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
 บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date -RD) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวันท่ี  5  มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2555 
   

เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น. 
 
 ก่อนเร่ิมด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  ตามระเบียบวาระการประชมุ บริษัทได้แจ้งให้   
ผู้ ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบยีบวาระ ดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉนัทะมาคือ หนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง  
 2. ก่อนเร่ิมลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะ
เปิดรับลงทะเบียนอีกครัง้ เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิน้ลง  ซึ่งในการลงคะแนนเสียงจะ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน  โดยการขีดเคร่ืองหมายถกูในชอ่งคะแนนเห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้
ชดัเจน และลงลายมือชื่อก ากับท่ีบตัรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว   
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง  เพ่ือนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่า
คะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน   
และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทกุระเบียบวาระหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทจะได้น าคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นบนัทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพ่ือการลงมติตามระเบยีบวาระตา่งๆ   
 
 

ตอ่หน้าที่ 2./ อนึง่ 
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 อนึ่ง  บริษัทได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้ นว่า การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้ น                 
บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสียงของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการนับคะแนนใน            
แตล่ะระเบยีบวาระ  
 3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะเร่ิมเข้าร่วมการประชุมตัง้แต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ตัง้แตร่ะเบียบวาระนัน้เป็นต้นไป 
 4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีบตัรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด    
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และมอบ
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้น าบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นมารวมนบัคะแนนให้ เมื่อถึงระเบยีบ
วาระนัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 
 5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รั บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น          
หรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานท่ีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชุมก่อนด้วยว่าเป็น         
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะและแจ้งชื่อ-นามสกลุ หลงัจากนัน้จงึเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม โดยถ้าเป็นความ
คิดเห็นหรือค าถามที่ไม่ตรงกบัระเบียบวาระนัน้ๆ ประธานท่ีประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของ
การพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8  ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555  มีกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชีของบริษัทและ     
ท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี ้   
 

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
1. นายปกรณ์ ทวีสนิ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ 
2. ศาตราจารย์ศิริ เกวลนิสฤษด์ิ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
3. นายทวีชยั จิตตสรณชยั รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอสิระ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 
 

ตอ่หน้าท่ี 3./ 4. นายอมรศกัดิ ์
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4. นายอมรศกัดิ ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
     และกรรมการอิสระ 
5. นายวฒุิพล สริุยาภวิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ   กรรมการอิสระ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นางจงจิตต ์ ฐปนางกรู กรรมการบริษัท   
9. นายทิฆมัพร เปลง่ศรีสขุ กรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหาร 
     ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
     และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. นายพิเชษฐ ศภุกิจจานสุนัติ ์ กรรมการบริหาร  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
     และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. นางยพุา เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร และ 
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
12. นายคมัภร์ี จองธรุะกิจ กรรมการบริหาร และ 
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
13. นายโอภาส ศรีพยคัฆ์ กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     และกรรมการผู้จดัการ 
 

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีรชยั ปัญจทรัพย์   
 

 
 

 
ตอ่หน้าที่ 4./รายช่ือ 
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รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายจรัญ    เกษร  กรรมการผู้จดัการ  
      บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
      กรรมการผู้จดัการ 
      บริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั 
      และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.  นางสาวสมศรี   เตชะไกรศรี  รองกรรมการผู้จดัการ บมจ.แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์  
      กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
      เลขานกุารบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายสมบตัิ    กิตติโภคิรัตน์     รองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารรายได้และบญัชีการเงิน   
4. นางอรุณรัตน์    สินค้าเจริญ    รองกรรมการผู้จดัการ    สายงานบริหารชมุชน 
5. นางปิยะนชุ     นาวีนวคณุ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรการ  
6. นางนพวรรณ์   กฤษณะราช    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานบริหารงานขาย 
7. นายสมพงษ์    ขวญัอ าไพพนัธุ์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานบริหารงานก่อสร้าง 
8. นายรุ่งโรจน์  ปิลกศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานทรัพยากรมนษุย์  
    

รายช่ือผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ  
 

รายช่ือที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทรงชยั  คมวิชายัง่ยืน ส านกังานกฎหมาย เสริมศกัด์ิ เวชช และเพื่อน 
 

 นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท  ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม  แถลงต่อท่ีประชุมว่า              
เมื่อเร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. ว่ามีผู้ ถือหุ้ นท่ีมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 151 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
100,856,325  หุ้น  และมีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จ านวน 401 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 697,543,022 หุ้น ดงันัน้รวม
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและมอบฉนัทะ จ านวน 552  ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 798,399,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
54.1031  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทจ านวน 1,475,698,768 หุ้ น ครบเป็นองค์ประชุม             
ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 และได้ด าเนินการประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตอ่หน้าที่ 5./ วาระท่ี 1 
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 วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวันที่   31
มีนาคม พ.ศ. 2554    
 นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานที่ประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554  ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว                    
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของ           
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
2554 
 นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานที่ประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่  มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอ
ความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม ่
 ในวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเสนอความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดงันี ้
ผู้ถือหุ้นเสนอความเหน็ :  
1. สืบเน่ืองจากขัน้ตอนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ระบุให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการเสนอความเห็น
หรือเสนอค าถามต้องแจ้งชื่อและนามสกลุก่อน  ดงันัน้จึงเสนอให้บริษัทบนัทึกชื่อ-นามสกลุของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะลงในรายงานการประชมุแทนการใช้ค าวา่ “ผู้ ถือหุ้น” 
2. ขอเสนอให้บริษัทจดัท ารายงานประจ าปีท่ีจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM แทนการจดัพิมพ์
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ต้องการรายงานประจ าปีในรูปแบบเดิม ขอให้พิจารณาจดัส่ง
เป็นรายๆ ไป 
ค าตอบ:   
นายปกรณ์  ทวีสิน : 
ทราบว่า บางบริษัทได้จดัท าทัง้ 2 รูปแบบ ดงันัน้จะรับฟังค าแนะน าของท่านผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา 
 
 หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก        
นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานท่ีประชมุ จงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติเพ่ือรับรองรายงานการประชมุสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2554 หลงัจากการปิดรับการลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติในวาระที่ 1 ดงันี ้
 

ตอ่หน้าที่ 6./ มต ิ
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มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 768,244,320 95.8107 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 33,590,571 4.1892 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (593 ราย) 801,834,891 100.0000 

  
 วาระที่  2  รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2554 
 นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554  
บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 2554 ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
 ในการนี ้นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และนายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้ จัดการ  รายงานสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของปี 2554 เพ่ิมเติมจากรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้          
ผู้ ถือหุ้น    
 หลงัจากนัน้ นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  รายงานผลการด าเนินงานในปี 2554  โดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้
 

 2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2554 
 นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์ ได้รายงานผลการด าเนินงานโดยสรุป ดงันี ้
 2.1.1 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานในรอบปี 2554 
   - ยอดขาย (Sales Volume) 14,247 ล้านบาท 
   - รายได้จากการขาย  12,014 ล้านบาท 
   - ก าไรสทุธิ   1,917    ล้านบาท 
   - ก าไรตอ่หุ้น  1.30   บาท 
   - เปิดตวัโครงการใหม่     11   โครงการ 
   - โครงการแล้วเสร็จ       5   โครงการ 
        ทัง้นี ้มีการปรับเป้าหมายยอดขายจาก 16,000 ล้านบาท เป็น 14,000 ล้านบาท ในชว่งกลางปี 2554 
 
 
 

ตอ่หน้าท่ี 7./ 2.1.2 สรุป 
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2.1.2 สรุปผลการด าเนินงานในมิติทางการเงิน 
                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2554 2553  2552  2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 
ยอดขาย  
(Sales Volume)  

14,247 15,008 10,841 9,065 8,703 6,674 7,165 5,300 2,312 2,649 

 
 2.1.3 สรุปผลการด าเนินงานด้านการพฒันาโครงการ 
 1)  การเปิดตวัโครงการใหมข่องบริษัท เปรียบเทียบตัง้แตปี่ 2545 – ปี 2554 

รายการ 2554 2553  2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 
จ านวนหน่วย (ยนิูต) 12,122 7,723 7,840 3,747 9,738 3,471 3,680 4,287 1,526 1,046 
มลูคา่ (ล้านบาท) 14,630 14,037 8,959 6,762 10,243 6,329 7,050 4,898 2,262 1,440 
จ านวนโครงการ (โครงการ) 11 6 4 5 6 4 4 4 5 3 

  
 2)  โครงการแล้วเสร็จและจดทะเบียนอาคารชดุของบริษัทเปรียบเทียบตัง้แตปี่ 2545 – ปี 2554 

รายการ 2554 2553  2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 
จ านวนหน่วย (ยนิูต) 7,888 6,144 6,281 8,009 3,050 3,333 2,389 1,176 1,596 1,538 
มลูคา่ (ล้านบาท) 11,740 8,290 9,296 8,688 6,973 5,013 3,823 1,909 1,225 1,583 
จ านวนโครงการ (โครงการ) 5 6 7 5 3 4 3 5 4 2 

 

 สรุปโครงการแล้วเสร็จและจดทะเบียนอาคารชดุของบริษัทในปี 2554 รวมทัง้สิน้ 5 โครงการ มลูค่ารวม 
11,740  ล้านบาท ดงันี ้
 ไตรมาสที่ 1    มีจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการ ลมุพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (อาคาร ดี)  
     และโครงการ ลมุพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เฟส 2 
 ไตรมาสที่ 2    มีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ ลมุพินี พาร์ค ป่ินเกล้า 
 ไตรมาสที่ 3    มจี านวน 2 โครงการ คือ โครงการ ลมุพินี เพลส รัชโยธิน  
     และโครงการ ลมุพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน า้ไท 
 
 2.1.4 สรุปการประกาศเกียรติคณุจากผลการด าเนนิงานในปี 2554 

 1)  บริษัทได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทท่ีมีการก ากับดูแลกิจการในระดบัดีเลิศ (5 ตราสญัลักษณ์)    
 เป็นปีที่ 2 ติดตอ่กนั จากส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
 แห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ตอ่หน้าที่ 8./ 2) บริษัท 
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 2) บริษัทได้รับคดัเลือกให้อยู่ในกลุ่มของ “SET High Dividend 30 Index (SET HD)” ซึ่งเป็นกลุ่มของ
บริษัทท่ีมีการจา่ยเงินปันผลสงูและสม า่เสมอ  
  3) บริษัทได้รับรางวลั “Thailand’s Most Innovative Companies 2011 ในกลุ่ม Non-Service” ซึ่งผ่าน
กระบวนการการคดัเลือกโดยนกัธรุกิจในแตล่ะอตุสาหกรรม เพ่ือคดัเลือกบริษัทที่มีนวตักรรมโดดเด่นจากบริษัท
จดทะเบยีนทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหนงัสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 
 
 2.2  แผนการด าเนินงานในปี 2555 
 นายทิฆมัพร  เปล่งศรีสขุ น าเสนอ วิสยัทัศน์ ปี 2554- 2556 (Vision 2011-2013) พันธกิจ ปี 2555 
(Mission  2012)   การวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ ปี 2555 (SWOT Analysis 2012) ปัจจยัเสี่ยงของสภาพธุรกิจ      
ปี 2555 (Risk Factor 2012) และแผนภมูิกลยทุธ์ ปี 2555 (Strategic Map 2012) โดยสรุปดงันี ้
 
 1)  วิสยัทศัน์ ปี 2554- 2556 (Vision 2011-2013) ดงันี ้
 “เป็นผู้น าในการพัฒนาที่พักอาศัยในเมืองด้วยการสร้างสรรค์ และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ

แก่ผู้มีสว่นได้เสียในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันา และการเตบิโตอย่างยั่งยืน” 
 
 2) พนัธกิจ ปี 2555 (Mission 2012) 

 

 พันธกิจ 2555 

ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อการ เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลกัการ ธรรมาภิบาล 
ลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย สร้างสรรค์ สง่มอบ พร้อมรักษา คุณค่าของสินค้าและบริการ อนัก่อให้เกิดความผกูพนั ภายใต้

วฒันธรรม “ห่วงใยและแบ่งปัน” เพ่ือน าไปสู ่“ชุมชนน่าอยู่” 
สังคมและส่ิงแวดล้อม สง่เสริมและมีสว่นร่วม ในการ สร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กบัทกุภาคสว่น       

เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ปิยมิตรทางธุรกิจ สร้าง ความเป็นหน่ึงเดียว ภายใต้วฒันธรรม “ห่วงใยและแบ่งปัน” ร่วมพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

เพ่ือผลตอบแทนที่เหมาะสมและเตบิโตร่วมกนั 
พนักงาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิต ความรู้ ความสามารถ และคณุธรรม เพื่อความสขุ ความผกูพนั ความก้าวหน้า

มัน่คง ภายใต้วฒันธรรม “ห่วงใยและแบ่งปัน” มุง่สู ่“องค์กรแห่งคุณค่า” 

 
 
 
 

ตอ่หน้าที่ 9./ 3) การวเิคราะห์ 
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 3) การวิเคราะห์สภาวะธรุกิจ ปี 2555 (SWOT Analysis 2012) 
 

มิติ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
ด้านการเงนิ - ความน่าเชื่อถือ ทางการเงิน 

- สถานะทางการเงินมีความมัน่คง 
 

ด้านลูกค้า - คณุคา่ของแบรนด์เป็นที่ยอมรับ - ไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งแบรนด์ ผลิตภณัฑ์ 
    ที่ชดัเจน - การบริหารชมุชน 

 
 
ด้านกระบวนการภายใน 

- ข้อมลูและการด าเนินงานโดยบุคลากรในองค์กร 
- ปิยมิตรทางธุรกิจ เข้มแข็งและเชื่อถือได้  
- กระบวนการ พฒันาโครงการ ที่รวดเร็ว 
- การบริหาร ต้นทุนและคุณภาพ 

- มาตรฐานการด าเนินงานที่มีนยัส าคญัและการ 
   บริการแบบ One LPN 
- การบรูณาการระบบสารสนเทศขององค์กร 
- การบริหารด้านการสื่อสารแบบ 360 องศา 
- ปิยมิตรทางธุรกิจมีจ ากดั 

ด้านบุคลากร - คา่นิยมและวฒันธรรมขององค์กร 
- มีความเช่ียวชาญในการพฒันาโครงการแนวสูง 

- การบริหารองค์ความรู้ 
- การบริหารผู้สืบทอดต าแหน่ง 
- ศักยภาพแบบบรูณาการของผู้บริหาร 
   โครงการ เพื่อการขยายฐานธุรกิจ 
- ความเช่ียวชาญของบคุลากรในการบริหาร   
  โครงการแนวราบ 

 
เงื่อนไข โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

- ดอกเบีย้ทรงตัว 
- ก าลังซือ้ในกลุม่ B ถึง C+ เพิ่มขึน้ 

- วิกฤตการเงนิของยุโรป / อเมริกา สง่ออกลดลง 
- เงินเฟ้อสงูขึน้ / คา่ครองชีพสงูขึน้ 
- ราคาน า้มันสูงขึน้ 
- ต้นทุนก่อสร้างและต้นทนุด าเนินการสูงขึน้ 
- คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเป้าหมายมากขึน้ 

ด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

- จ านวนผู้ สูงอายุมากขึน้ 
- ความใสใ่จใน CESR ของผู้คนมากขึน้ 
- Social Network ขยาย 

- ความใสใ่จใน CESR ของผู้คนมากขึน้ 
- Social Network ขยาย 

ด้านนโยบายและ         
กฎระเบียบ 
 

- เสถียรภาพการเมืองดี 
- การรวมตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  (ASEAN  Economic Community -AEC)  
  ในปี 2558 
- นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน /     
   อสงัหาริมทรัพย์ 
- การปรับค่าแรงและเงนิเดือนสูงขึน้ 
- นโยบายคุ้มครองเงินฝาก 

- ความชัดเจนของกฎระเบียบภาครัฐในด้าน 
  สิ่งแวดล้อม 
- นโยบายรถคนัแรก 
- การปรับค่าแรงและเงนิเดือนสูงขึน้ 

ด้านสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชนขยาย - 

ตอ่หน้าที่  10./ 4) ปัจจยัเสีย่ง 
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4) ปัจจยัเสี่ยงของสภาพธุรกิจ ปี 2555 (Risk Factor 2012) 
 

ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ด้านการเงนิ 
 

วิกฤตการเงินของยโุรป 
 

- ระมัดระวังการบริหารกระแสเงนิสด 
- พิจารณาเพิ่มช่องทางทางการเงนิ 

  อตัราปฏิเสธสินเช่ือรายยอ่ย - บริหารสถาบันการเงนิ 
- เพิ่มช่องทางบริหารสินเช่ือ 

ด้านกลยุทธ์  สภาวะการแข่งขนัของกลุม่เป้าหมายใน
ตลาด 

- ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
- เพิ่มคุณค่าของโครงการทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
- เพิ่มกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ   
  ส่ิงแวดล้อม 

 กลยทุธ์การมุง่เน้นลกูค้าเฉพาะ 
กลุม่ (Focus) 

- เพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาโครงการที่ไม่เป็น 
  อาคารชุด     (Non Condo) 
- เพิ่มการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด 

  ด าเนินงานโดยบคุลากรภายใน  
(In House Operation) 

- พิจารณาการด าเนินงานด้วย Outsource  
- พัฒนาประสิทธิภาพ Outsource ให้ได้ตาม 
  Core Values 
- พิจารณาปรับการขยายตัวของผลประกอบการ 

ด้านการด าเนินงาน ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐด้าน 
ค่าแรง 300 บาท และเงินเดือนพนักงานวุฒิ
ปริญญาตรี 15,000 บาท 

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
- เพิ่มความเข้มข้นในการลดต้นทุนแฝงจากการ 
  ออกแบบ 
- เจรจาพันธมิตรก่อสร้างเพื่อกระจายผลกระทบ 

 พฒันาและจดัหาบคุลากรไม่รองรับ   
ตอ่การเติบโตองค์กร 
 

- พิจารณา Outsource 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร 
- พัฒนาศูนย์อบรมส่วนกลาง 
- พิจารณาการขยายตัวขององค์กร 

 ความตื่นตวัตอ่ผลกระทบที่มีตอ่  
สงัคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ 

- เพิ่มความเข้มข้นของกลยุทธ์รับผิดชอบต่อสังคมและ 
   ส่ิงแวดล้อม 
- บริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบระหว่าง 
  ก่อสร้างและหลังส่งมอบ 

 การบริหารผู้สืบทอด   เร่งรัดกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้ สืบทอด 

ด้านกฎระเบียบ กฎ ระเบียบที่ไมช่ดัเจนของภาครัฐ - พิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนซือ้ที่ดิน 
- พิจารณากลยุทธ์เปิดตัวขายหลังอนุมัติจากภาครัฐ 

 
 
 
 
 

ตอ่หน้าที่ 11./ ภยัธรรมชาต ิ
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ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ภัยธรรมชาติ ท าเลที่ดินที่มีศักยภาพการพัฒนาลด

น้อยลง 

- ก าหนดท าเลที่จะพัฒนาและเพิ่มช่องทางในการจัดหา 
  ที่ดิน 

 กา ร เปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมและ 
แนวทางของผู้ซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

-  พิจารณาท าเลที่ดินในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ    
   โครงการทาวน์เฮาส์หรืออาคารชุดจากแนวเขต     
   ป้องกันน า้ท่วม 

 ความเชื่อมัน่ของผู้ซือ้ในเร่ืองน า้ท่วมใน
โครงการ 

-  ปรับปรุงมาตรฐานและรายละเอียดในการออกแบบ 
   ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง โดยเฉพาะ   
   วิศวกรรมงานระบบ 

 ความเชื่อมัน่ของผู้พกัอาศยัจาก 
น า้ทว่มในชมุชน 

-  ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ ด้านการป้องกัน 
   อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

 5) แผนภมูกิลยทุธ์ ปี 2555  (STRATEGY  MAP 2012) 

 

 
 

ตอ่หน้าที่ 12./ 2.3  เป้าหมาย 
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 2.3  เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2555 
 นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  รายงานเป้าหมายการด าเนินงาน ปี 2555  ดงันี ้
 - ยอดขาย (Sales Volume)   16,000 ล้านบาท 
  เทียบปี 2554     14,247  ล้านบาท   เพ่ิมขึน้คดิเป็น 12% 
 - รายได้จากการขาย  13,200 ล้านบาท 
  เทียบปี 2554     12,014  ล้านบาท   เพ่ิมขึน้คดิเป็น 10% 
 - มลูคา่โครงการท่ีเปิดตวัใหม ่ 16,000 ล้านบาท 
  เทียบปี 2554     14,630  ล้านบาท   เพ่ิมขึน้คดิเป็น  9% 
 - โครงการที่จะแล้วเสร็จ        10 โครงการ 
  เทียบปี 2554       5  โครงการ          เพ่ิมขึน้คดิเป็น  100% 
 

 2.3.1 โครงการที่อยูภ่ายใต้การพฒันาของบริษัท 

โครงการที่เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน  

(โครงการ) 
จ านวน 
(ยูนิต) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

 แล้วเสร็จปี 2555 10 11,831 14,860.00 

 แล้วเสร็จปี 2556 4 7,300 10,540.00 

โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการ 8 13,930 16,660.00 
รวมทัง้หมด 22 33,061 42,060.00 

 

 2.3.2  โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2555  
 นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  รายงานโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2555 จ านวน 10 โครงการ โดยสรุป ดงันี ้

ล าดับ โครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ยูนิต) 

ยอดขาย 
(%) 

ก าหนดเสร็จ 
(ไตรมาส/ปี) 

1 ลมุพินี คอนโดทาวน์  นิด้า-เสรีไทย 465 593 100% 1/55 
2 ลมุพินี วิลล์ ลาซาล-แบร่ิง 920 1,028 100% 1/55 
3 ลมุพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2 565 691 65% 2/55 
4 ลมุพินี วิลล์ พฒันาการ-เพชรบรีุตดัใหม ่ 1,690 1,482 65% 3/55 
5 ลมุพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 5,400 2,373 70% 3/55 
6 ลมุพินี วิลล์ พิบลูสงคราม-ริเวอร์วิว 940 764 100% 4/55 
7 ลมุพินี วิลล์ แจ้งวฒันะ-ปากเกร็ด 1,700 1,622 65% 4/55 
8 ลมุพินี คอนโดทาวน์ พทัยาเหนือ-สขุมุวิท 1,270 1,448 100% 4/55 
9 ลมุพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 970 1,035 75% 4/55 
10 ลมุพินี วิลล์ สขุมุวิท 109-แบร่ิง 940 795 60% 4/55 

 รวม 14,860 11,831   

 ตอ่หน้าที่ 13./ 2.3.3  โครงการ 
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 2.3.3  โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2556  
 นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  รายงานโครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2556 จ านวน 4 โครงการ โดยสรุป ดงันี ้

ล าดับ โครงการ มูลค่า 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ยูนิต) 

ยอดขาย* 
(%) 

ก าหนดเสร็จ 
(ไตรมาส/ปี) 

1 ลมุพินี เมกะซิตี ้บางนา 4,400 4,047 50% 1/56 
2 ลมุพินี พาร์คบีช จอมเทียน 4,200 1,846 75% 2/56 
3 ลมุพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ เฟส 1 840 451 55% 3/56 
4 ลมุพินี วิลล์ สขุมุวิท 77 (2)  1,100 956 99% 1/56 

 รวม 10,540 7,300   
           หมายเหต ุ:  * ยอดขายเทียบจากอาคารที่เปิดขาย 
 

 2.3.4 โครงการที่อยูร่ะหวา่งเตรียมการ  จ านวน  8  โครงการดงันี ้
ล าดับ โครงการ มูลค่า  

(ล้านบาท) 
จ านวน 
(ยูนิต) 

1 ลมุพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์       4,000.00  3,000 
2 ลมุพินี พาร์คบีช หวัหิน       2,000.00  1,000  
3 ลมุพินี พาร์คบีช ชะอ า       1,500.00  1,000  
4 ลมุพินี วิลล์ จอมเทียน       1,800.00  1,150  
5 ลมุพินี วิลล์ พหลโยธิน       1,260.00  700  
6 ลมุพินี คอนโดทาวน์ ชลบรีุ       2,500.00  4,000  
7 ลมุพินี วิลล์ รามค าแหง 60       1,500.00  1,200  
8 ลมุพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ เฟส 2       2,100.00  1,880  

 รวมทัง้หมด 16,660.00 13,930 

 
 หลังจากเสร็จสิ น้การรายงานของนายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข  และนายโอภาส  ศรีพยัคฆ์แล้ว               
นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ ถือหุ้ นว่า  มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการแสดง
ความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม ่
 ในวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดงันี ้
ผู้ถือหุ้น ถาม :  ต้องการทราบว่า  LPN  คิดวา่ ผู้ประกอบการรายใดเป็นคูแ่ขง่ท่ีส าคญัของ LPN 
ค าตอบ 
นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ : 
ในปี 2554  ภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอาคารชดุพกัอาศยัได้คลายตวัลง เน่ืองจากผู้ประกอบการหลายรายได้
ปรับทิศทางการพฒันาไปเป็นโครงการแนวราบมากขึน้ 

ตอ่หน้าที่ 14./นายทิฆมัพร 
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นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข :   
ส าหรับบริษัทแล้ว คู่แข่งขันคนส าคัญ คือ การแข่งขันกับตนเอง เพื่อผลกัดันให้บริษัทเกิดการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และด้านบริการ 
 

ผู้ถือหุ้นเสนอความเหน็ : 
1.  เสนอให้บริษัทวางเป้าหมายในการท าก าไรประมาณแสนล้านบาท 
2.  เสนอให้ LPN  ขยายการพฒันาโครงการในตา่งประเทศ  เชน่ ประเทศลาว และ ประเทศพมา่ เป็นต้น   
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
LPN มีโรงงานผลิตชิน้สว่นคอนกรีตหรือไม ่
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข :  
บริษัทใช้ชิน้สว่นคอนกรีตส าเร็จรูปจากบริษัทภายนอก ซึง่เป็นปิยมิตรของบริษัท 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีจ านวนโครงการเปิดใหมเ่พิ่มขึน้ 100%  แตเ่หตใุดมลูคา่ของโครงการเพิ่มขึน้เพียง 2% 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
มลูคา่ของโครงการไมส่ามารถคิดค านวณจากจ านวนโครงการ แตข่ึน้อยูข่นาดของโครงการ 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
ต้องการทราบความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทเทียบกบับริษัทพัฒนาท้องถ่ิน  ในกรณีที่บริษัทขยายการ
พฒันาไปยงัตา่งจงัหวดั 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
1.  ด้านการตลาด  ขอยกตวัอย่าง เช่น โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สขุุมวิทท่ียอดขายถึง 50%  
จะเป็นลกูค้าท่ีเป็นคนท้องถ่ิน ซึง่แสดงให้เห็นวา่ คนท้องถ่ินรู้จกั LPN และการยอมรับกบัแบรนด์ลมุพินี จึงไม่น่า
เป็นห่วง 
2.  ด้านการก่อสร้างนัน้ บริษัทยงัคงมอบหมายให้ปิยมิตรของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ดงันัน้จึงมัน่ใจ        
ได้วา่ งานก่อสร้างจะยงัคงประสิทธิภาพและความรวดเร็วเช่นเดียวกบัการก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีบริษัทก าหนดไว้ในการขยายการพฒันาไปตา่งจงัหวดั 

ตอ่หน้าที่ 15./ ผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
บจก.พรสนัติ ซึง่มรีายได้คิดเป็น 10% ของ LPN ในอนาคต มีจดุเดน่อะไรเมือ่เทียบกบับริษัทอื่น 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร  เปล่งศรีสุข : 
บจก.พรสนัติเป็นเคร่ืองมือในการลดจดุอ่อนและความเสี่ยงของบริษัท โดยเร่ิมต้นจากการพัฒนาโครงการใน
แนวราบ ส าหรับจดุแข็งและความแตกต่างของพรสนัติจากผู้พัฒนารายอื่น คือ การบริการหลงัการขาย ได้แก่ 
การบริหารชมุชนเช่นเดียวกบับริษัท 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
นโยบายคา่แรงขัน้ต า่วนัละ 300  บาท กระทบอยา่งไรกบัโครงการของบริษัทท่ีปิดการขายแล้ว  แตย่งัอยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบดงักลา่วร่วมกบัทางปิยมิตร  โดยการปรับปรุงกระบวนการ หรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมความเข้มข้นในการลดต้นทนุแฝงท่ีเกิดจากการออกแบบ 
 

ผู้ถือหุ้น  ค าถาม :    
AEC มีผลกระทบกบับริษัทหรือไม่ 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
AEC ไมม่ีผลกระทบกบับริษัท 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :   
โครงการลมุพินี พาร์คบชี จอมเทียน เฟสที่ 2 จะกระทบกบั เฟสที่ 1 หรือไม ่ในแงข่องการบดบงัทศันียภาพ 

ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
โครงการลมุพินี พาร์คบชี จอมเทียน เฟสที่ 2 จะไมบ่ดบงัทศันียภาพของเฟสที่ 1 แน่นอน 
 
 
 
 

 
ตอ่หน้าที่ 16./ ผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
ขอให้บริษัทเพิ่มชอ่งทางในการช าระเงินดาวน์ โดยรับช าระด้วยบตัรเครดิต เน่ืองจากลกูค้าต้องน าเงินสดติดตวั
จ านวนมากไปช าระยงัส านกังานขาย ซึง่ไมส่ะดวกและและไมป่ลอดภยั 
ค าตอบ :  
นายโอภาส   ศรีพยัคฆ์ : 
ส าหรับช่องทางการช าระเงินดาวน์ นอกจากการน าเงินสดไปช าระยงัส านกังานขายแล้ว ลกูค้ายงัสามารถช าระ
ผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารที่บริษัทก าหนดได้ 
 

ผู้ถือหุ้นเสนอความเหน็ :   
เมื่อบริษัทมีการเปิดตวัโครงการใหม ่ควรมีการเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมด้วย 
ค าตอบ : 
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 

บริษัทมกีารเรียนเชญิผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมงานเปิดตวัโครงการในบางโครงการ 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :  คา่แรงขัน้ต ่าท่ีเพ่ิมขึน้จะกระทบกบัต้นทนุการก่อสร้างก่ีเปอร์เซ็นต์ 
ค าตอบ : 
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
คา่แรงขัน้ต ่าท่ีเพ่ิมขึน้จะกระทบกบัต้นทนุคา่ก่อสร้างประมาณ 2-5%  โดยรวมทัง้ต้นทนุทางตรงและทางอ้อม 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :    
ต้องการทราบเคล็ดลบัการหาท่ีดินของบริษัท  เนื่องจากหลายโครงการของบริษัทอยูใ่นท าเลที่ดแีละราคาไมส่งู    
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
บริษัทไม่มีเคล็ดลบัในการหาที่ดิน แต่เชื่อว่า การท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลส่งผลให้บริษัท
สามารถจดัหาท่ีดินที่อยูใ่นท าเลที่ดีและราคาไมส่งู 
 

ผู้ถือหุ้น ค าถาม :   เสนอให้บริษัทท าธุรกิจในอาคารชดุพักอาศยั เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้
ให้แก่บริษัท 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
ในปัจจุบนัมีการจัดรายได้ให้กับอาคารชุดต่างๆ แต่มีการหารายได้คืนให้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเติบโตและ                
มีรายได้เพียงพอกบัรายจา่ย  

ตอ่หน้าที่ 17./ หลงัจากนัน้ 
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 หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมอีก        
นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนีไ้ม่มีการลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระเพื่อ
รับทราบ ดังนัน้จึงสรุปเป็นมติว่า ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ      
ปี 2554  ของบริษัท 
   
 วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิน้สุด ณ วันที่   31  
ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์ กรรมการผู้จดัการ เป็น
ผู้รายงาน 
  นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจ าปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะเงิน  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสด              
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ด าเนินการจดัพิมพ์ลงในรายงานประจ าปี 2554 ซึ่งได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยมีสาระส าคญัเพ่ิมเติม ดงันี ้
 

สรุปผลการด าเนินงานทางด้านการเงนิเปรียบเทยีบ ย้อนหลังตัง้แต่ปี 2545-ปี 2554 

รายการ 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 
รายได้รวม  (ล้านบาท) 12,372 10,047 8,592 7,304 6,824 5,020 3,583 2,478 1,944 1,070 

รายได้จากการขาย  (ล้านบาท) 12,014 9,676 8,268 7,019 6,574 4,748 3,346 2,309 1,754 912 
ก าไรขัน้ต้นจากการขาย  (ล้านบาท) 4,003 3,319 2,590 2,193 2,279 1,534 1,187 810 548 162 
ก าไรสทุธิ  (ล้านบาท) 1,917 1,637 1,359 1,205 928 765 588 448 465 163 
ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 1.30 1.11 0.95 0.82 0.63 0.52 0.43 0.41 0.50 0.20 

เงินปันผล  (บาท) 0.65 0.56 0.50 0.41 0.32 0.26 0.22 0.20 0.25 0.10 
สนิทรัพย์รวม  (ล้านบาท) 9,593 10,381 8,088 8,846 7,176 5,970 4,524 4,415 2,897 2,059 
หนีส้นิรวม  (ล้านบาท) 2,465 4,300 2,819 4,362 3,349 2,657 1,532 2,091 1,297 847 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  (ล้านบาท) 7,129 6,082 5,269 4,484 3,827 3,312 2,991 2,324 1,599 1,212 

มลูคา่ทางบญัชี  (Book Value –BV) (บาท)   4.83 4.12 3.59 3.04 2.59 2.24 2.20 2.12 1.70 1.31 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม : ROA  (%) 20 18 16 15 14 15 13 12 19 8 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นรวม : ROE (%) 27 29 28 29 26 24 22 23 33 13 

หมายเหต ุ :    อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (ROA) ของคา่เฉลี่ยอตุสาหกรรม เทา่กบั 6% 
                      อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นรวม ( ROE) ของคา่เฉลี่ยอตุสาหกรรม เทา่กบั  13% 
 

ตอ่หน้าที่ 18./ รายการ 
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รายการ 2554 2553 เทยีบ (%) 
รายได้รวม  (ล้านบาท) 12,372 10,047 เพ่ิมขึน้ 23% 
รายได้จากการขาย  (ล้านบาท) 12,014 9,676 เพ่ิมขึน้ 24% 
ก าไรขัน้ต้นจากการขาย  (ล้านบาท) 4,003 3,319 - 
ก าไรสทุธิ  (ล้านบาท) 1,917 1,637 เพ่ิมขึน้ 17% 
ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 1.30 1.11 เพ่ิมขึน้ 17% 
เงินปันผล  (บาท) 0.65 0.56 เพ่ิมขึน้ 16% 
สินทรัพย์รวม  (ล้านบาท) 9,593 10,381 ลดลง  8% 
หนีส้ินรวม  (ล้านบาท) 2,465 4,300 ลดลง  43% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น  (ล้านบาท) 7,129 6,082 เพิ่มขึน้ 17% 
มลูคา่ทางบญัชี  (Book Value –BV) (บาท)   4.83 4.12 เพิ่มขึน้ 17% 

 

สรุปงบดุลรวม ปี 2554 

สินทรัพย์ (ล้านบาท) หนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้านบาท) 
สินทรัพย์รวม 

9,593.07 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม   

2,464.54 ล้านบาท 
(เทียบ 25.69%) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น   
7,128.53 ล้านบาท 

(เทียบ 74.31%) 
สินทรัพย์หมนุเวียน 
7,606.63 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
1,691.48 ล้านบาท 

เงินสด 
294.96 ล้านบาท 

หนีส้ินมีดอกเบีย้ 
611.06 ล้านบาท 
(เทียบ 24.79%) 

หนีส้ินไมมี่ดอกเบีย้ 
1,853.48 ล้านบาท 
(เทียบ 75.21%) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

หมายเหต ุ :   อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น = 0.35 : 1 
  อตัราสว่นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = 0.09 : 1 

 
 หลงัจากเสร็จสิน้การรายงานของ นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์ แล้ว นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชุมได้
สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ 
 ในวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามและแสดงความเห็นตอ่ฝ่ายบริหาร โดยสรุปดงันี  ้
ผู้ถือหุ้น ถาม : 
บริษัทมนีโยบายท่ีจะเพิ่มทนุหรือไม่ 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
จากประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทในปัจจบุนั  บริษัทยงัไมม่ีความจ าเป็นในการเพิ่มทนุ 
 
 

ตอ่หน้าท่ี 19./ ผู้ ถือหุ้น 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 

19 

ผู้ถือหุ้น ถาม : 
ดอกเบีย้รับในรายได้อื่น คืออะไร  
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
เป็นดอกเบีย้รับอนัเกิดจากนโยบายคงสภาพเงินสด  เพ่ือลดความเสี่ยงในกรณีเกิดปัญหาทางภาคการเงิน 
 

 หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะรายใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก        
นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ  ขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 มตทิี่ประชุม 
      ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงนิ งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ภายหลงัจากการปิดรับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติ
ในวาระท่ี  3 ดงันี ้

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 730,336,859 90.5406 

(2) ไม่เหน็ด้วย 10 0.0000 
(3) งดออกเสียง 76,302,571 9.4593 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง(701 ราย) 806,639,440 100.0000 

 
 วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล  
 นายปกรณ์   ทวีสิน ประธานท่ีประชุม ได้มอบหมายให้ นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงาน 

รายการ 2554 2553 อัตราการเติบโต (%) 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,917.26 1,637.30 17.1 
2. ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.30 1.11 17.1 
3. เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.65 0.56 16.1 
    3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.21 0.18 16.7 
    3.2 เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 0.44 0.38 15.8 
4. รวมเงนิปันผลจ่าย (ล้านบาท) 959.21 826.39 16.1 
    4.1  รวมเงินปันผลระหวา่งกาล (ล้านบาท) 309.90 265.63 16.7 
    4.2  รวมเงินปันผลงวดสดุท้าย (ล้านบาท) 649.31 560.77 15.8 
    4.3  อตัราการจา่ยปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 50.03 50.48  

ตอ่หน้าที่ 20./ นายทิฆมัพร 
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 นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2554        
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 จากงบการเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิ 1,917,262,695.84 บาท              
(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) และจากหนงัสือ
เชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ส าหรับผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสบิห้าสตางค์) หรือคดิเป็นอตัราสว่นร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิ รวมเป็นเงิน 959,204,199.20 บาท (เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านสองแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบ
สตางค์) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงาน งวด 6 เดือน สิน้สดุไตรมาส 2/2554 
ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) ส าหรับหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 1,475,698,768 หุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 309,896,741.28 บาท (สามร้อยเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปด
สตางค์) โดยจา่ย เมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
 2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจ าปี 2554 
ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date-RD) เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555           
ในอัตราหุ้ นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) ส าหรับหุ้ นสามัญจ านวน 1,475,698,768 หุ้ น รวมเป็นเงิน  
649,307,457.92 บาท (หกร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์ )            
และก าหนดการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2555 
 ในส่วนของการส ารองตามกฎหมายนัน้ บริษัทได้จดัสรรเงินก าไรครบตามจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนแล้ว ดงันัน้จงึไมม่กีารจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายอีก     
 หลงัจากเสร็จสิน้การรายงานของ นายทิฆมัพร  เปล่งศรีสขุ แล้ว  นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานท่ีประชมุ
ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า มผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการสอบถามและเสนอความเห็นตอ่ฝ่ายบริหารหรือไม ่
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก  นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชุม   
จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ 
 มตทิี่ประชุม 
      ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไร  การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ภายหลงัจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 
4 ดงันี ้

ตอ่หน้าที่ 21./ มติ
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 วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้ นายอมรศกัด์ิ  นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
   นายอมรศกัดิ์  นพรัมภา  รายงานต่อที่ประชมุว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบับริษัทข้อ 11 มีสาระส าคญัวา่ “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออก โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ”             
ทัง้นีใ้นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง จ านวน 5 (ห้า) คน คือ 
 1. นายทวีชยั           จิตตสรณชยั รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 2. นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  
       และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3. นายธีรชยั  ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัท  
 4. นายทิฆมัพร เปลง่ศรีสขุ กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร   
       ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
       กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    
       และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 5. นายโอภาส ศรีพยคัฆ์ กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  
       กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการผู้จดัการ 

 ทัง้นี ้นายอมรศกัด์ิ  นพรัมภา กล่าวว่า มีบุคคลจ านวน 4 (สี่) คน ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 
 1. นายทวีชยั          จิตตสรณชยั  
 2. นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล 
 3. นายทิฆมัพร เปลง่ศรีสขุ  
 4. นายโอภาส ศรีพยคัฆ์ 

ตอ่หน้าที่ 22./ นายอมรศกัดิ ์

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เหน็ด้วย 731,480,026 90.6823 
(2) ไม่เหน็ด้วย 10 0.0000 

(3) งดออกเสียง 75,159,471 9.3176 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (702 ราย) 806,639,507 100.0000 
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 นายอมรศกัดิ ์ นพรัมภา ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า นายธีรชยั  ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระในปีนี ้ได้แจ้งความประสงค์ท่ีจะไม่ขอด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป ดงันัน้คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า บริษัทยังไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตัง้กรรมการบริษัททดแทน  
ในขณะนี ้    
 หลังจากนัน้ นายอมรศักดิ์  นพรัมภา แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า บุคคล 4 (สี่) คน คือ นายทวีชัย           
จิตตสรณชยั  นายวีระศกัด์ิ  วหาวิศาล นายทิฆมัพร  เปล่งศรีสขุ และนายโอภาส  ศรีพยคัฆ์ ถือว่าเป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียในวาระดงักล่าวนี ้จึงขอออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของ                 
ท่ีประชมุ แตย่งัคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี ้  
 ภายหลงัจากบุคคลทัง้ 4 (สี่) คน ได้ออกจากห้องประชมุแล้ว นายอมรศกัด์ิ  นพรัมภา แจ้งต่อท่ีประชุม
เพ่ิมเติมว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบตัิ ประวัติการท างานของ
กรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 (สี่) คน และได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้ 4 (สี่) คน ที่ต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้น  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท
เป็นอยา่งดี สมควรเลือกบคุคลทัง้ 4 (สี่) คนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัมาเป็นกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่ ทัง้นีร้ายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษทั วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างานและ
ประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของบคุคลทัง้ 4 (สี่) ปรากฏตามข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบ
ก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งท่ีได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ขอให้ท่ีประชุมลงมติเลือกบุคคล       
ท่ีได้รับการเสนอชื่อทัง้ 4 (สี่) เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล    
 หลงัจากเสร็จสิน้การรายงาน นายปกรณ์  ทวีสิน ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหาร หรือไม ่
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์  ทวีสิน จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาและลงมติเป็นรายบคุคล  
 มตทิี่ประชุม 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้  4 (สี่) คน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ภายหลงัจากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติ
แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระท่ี 5  ดงันี ้

 

 

ตอ่หน้าที่ 23./ มติ 
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มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1.  การออกเสียงลงมติแต่งตัง้  นายทวีชัย  จิตตสรณชัย 
(1) เห็นด้วย 720,108,265 89.2619 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 11,457,846 1.4202 
(3) งดออกเสยีง  75,169,472 9.3177 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (706 ราย) 806,735,583 100.0000 
2. การออกเสียงลงมติแต่งตัง้   นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล 
(1) เห็นด้วย 721,200,265 89.3973 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 10,327,846 1.2802 
(3) งดออกเสยีง 75,207,472 9.3224 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (706 ราย) 806,735,583 100.0000 
3. การออกเสียงลงมติแต่งตัง้  นายทิฆมัพร เปล่งศรีสุข 
(1) เห็นด้วย 716,321,140 88.7925 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 15,254,971 1.8909 
(3) งดออกเสยีง 75,159,472 9.3164 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (706 ราย) 806,735,583 100.0000 
4. การออกเสียงลงมติแต่งตัง้  นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์ 
(1) เห็นด้วย 731,166,701 90.6327 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 409,410 0.0507 
(3) งดออกเสยีง 75,159,472 9.3164 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (706 ราย) 806,735,583 100.0000 

 
 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 13 คน โดยมีรายชื่อ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นายปกรณ์  ทวีสนิ   
 2. ศาตราจารย์ศิริ  เกวลนิสฤษด์ิ  
 3. นายทวีชยั  จิตตสรณชยั   
 4. นายอมรศกัดิ ์  นพรัมภา      
 5. นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ 
 6. นายวีระศกัด์ิ  วหาวิศาล 

ตอ่หน้าที่ 24./ 7. นายวฒุิพล 
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 7. นายวฒุิพล  สริุยาภวิฒัน์  
 8. นางจงจิตต ์  ฐปนางกรู   
 9. นายทิฆมัพร  เปลง่ศรีสขุ   
 10. นายพิเชษฐ  ศภุกิจจานสุนัติ ์  
 11. นางยพุา  เตชะไกรศรี  
 12. นายคมัภร์ี  จองธรุะกิจ  
 13. นายโอภาส  ศรีพยคัฆ์  
 โดยมี นายปกรณ์ ทวีสิน  ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษด์ิ  นายทวีชัย จิตตสรณชัย  นายอมรศกัด์ิ             
นพรัมภา  นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  นายวีระศกัด์ิ วหาวิศาล  นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ รวม 7 คน เป็นกรรมการ
อิสระ ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 หลงัจากนัน้ นายปกรณ์ ทวีสิน ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททัง้ 4 (สี่) คนท่ีได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็น
กรรมการ กลบัมาร่วมประชุมในห้องประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระท่ี 6 
ตอ่ไป 
 
 วาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชมุ  มอบหมายให้ นายอมรศกัด์ิ  นพรัมภา  ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนรายงานตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
 นายอมรศกัดิ ์ นพรัมภา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 สรุปใจความส าคญัว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งข้อบงัคบั
บริษัทข้อ 18 และข้อ 19  สรุปใจความส าคญัวา่ กรรมการของบริษทัมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดและเงนิตอบแทนกรรมการประจ าปี จะเป็นจ านวนเท่าใด ให้เ ป็นไปตาม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนดเป็นคราวๆ ไป     โดยคณะกรรมการบริษัทจะน าไปจดัสรรเอง 

ทัง้นี ้ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท จ านวน 13 คน และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ส าหรับการด าเนินงานในปี 2555 เป็นจ านวนเงินรวม 7,290,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) และเสนอบ าเหน็จกรรมการส าหรับการปฏิบัติงานปี 2554 ส าหรับกรรมการจ านวน 14 คน            
เป็นจ านวน 11.65 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวม 7,379,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพนับาทถ้วน) ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะน าไปจดัสรรกนัเอง      

ตอ่หน้าที่ 25./ หลงัจาก 
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 หลงัจากเสร็จสิน้การรายงานของ นายอมรศกัด์ิ  นพรัมภา แล้ว นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานท่ีประชมุได้
สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า มผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานที่ประชุม             
จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาและลงมติ  
 มตทิี่ประชุม 
      ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ยภายหลงั
จากการปิดรับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 6  ดงันี ้
 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 731,576,502 90.6835 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 10 0.0000 
(3) งดออกเสยีง 75,159,471 9.3164 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (707 ราย) 806,735,983 100.0000 

 
 วาระที่  7   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555  
 นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ คือ. 
 

 1. นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบญัชรีับอนญุาตเลขที่   3104  หรือ 
 2. นางพรสรัญ   รุ่งเจริญกิจกลุ  ผู้สอบบญัชรีับอนญุาตเลขที่   3255 
 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2555  โดยเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท โดยมีอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอตัราที่เพิ่มจาก           
ปี 2554 ประมาณ 5.8 % ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เสนอให้ส านักงาน           
สอบบญัชี ดีไอเอ ด าเนินการจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นจากส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน ทัง้นี ้ส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท 
ลุมพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากัด  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พรสนัติ 
จ ากดั  และ บริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั 
 
 

ตอ่หน้าที่ 26./ อนึง่ 
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 อนึ่ง ก่อนลงมติ นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121           
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า ผู้ สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกลุ 
ผู้สอบบญัชีทัง้สองไมไ่ด้เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และบริษัทไมไ่ด้
ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากส านักงานของผู้ สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว  ทัง้นี  ้บริษัทได้จัดท า
รายละเอียดของผู้สอบบญัชแีละจ านวนคา่สอบบญัชี และได้สง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
 หลงัจากเสร็จสิน้การรายงานแล้ว นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานที่ประชมุ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่ 
 หลังจากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม            
นายปกรณ์ ทวีสิน  ประธานท่ีประชมุ  ขอให้ที่ประชมุลงมติ 
 มตทิี่ประชุม 
      ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติแตง่ตัง้ นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ 
นางพรสรัญ  รุ่งเจริญกิจกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3255 แห่งส านกังานสอบบญัชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2555 และอนมุตัิคา่ตอบแทนเป็นจ านวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ที่ประชุมอนุมตัิให้ส านกังานสอบบญัชีดีไอเอด าเนินการจดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตคนอื่นจากส านกังาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยคะแนน
เสียงข้างมากภายหลงัจากการปิดรับการลงมติแล้ว โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมตใินวาระท่ี 7 ดงันี ้
 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นด้วย 731,310,101 90.6504 
(2) ไมเ่ห็นด้วย 266,010 0.0329 
(3) งดออกเสยีง 75,159,872 9.3165 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (707 ราย) 806,735,983 100.0000 

  
 หลังจากเสร็จสิน้การรายงานตามระเบียบวาระจากวาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 7 แล้ว นายปกรณ์  ทวีสิน  
ประธานท่ีประชมุได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามฝ่าย
บริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

 
ตอ่หน้าที่ 27./ วาระท่ี 8 
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 วาระที่  8   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ  
 ในวาระนี ้ ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดงันี  ้
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
บริษัทมโีครงการจะพฒันาท่ีดินซอยสขุมุวิท 24  อยา่งไร 
ค าตอบ : 
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
บริษัทได้ซือ้ที่ดินซอยสขุมุวิท 24 ตัง้แต่ปี  2545 และได้ครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยสมบรูณ์ประมาณ
กลางปี 2554 โดยบริษัทม ี2 แนวทางในการด าเนินงาน คือ 

แนวทางท่ี 1   ขายที่ดินหากได้ราคาตามเป้าหมาย 
แนวทางท่ี 2   พฒันาเป็นโครงการของบริษัท  ซึง่อยูร่ะหวา่งการออกแบบโครงการ  

ทัง้นีย้งัไม่มีบทสรุป โดยจะขอให้ฝ่ายบริหารได้ตดัสินใจอีกครัง้ในปี 2556 ว่า จะขายหรือจะพัฒนาโครงการ         
ด้วยตนเอง   
 

ผู้ถือหุ้น เสนอความเหน็และถาม :   
1. ขอแสดงความชื่นชมกบัการจดัประชุมของบริษัท ตัง้แต่การใช้สถานท่ีประชุมท่ีอาคารส านักงานของบริษัท   
ขัน้ตอนการลงทะเบยีนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี  และขอแสดงความเห็นวา่การประชมุในปีตอ่ๆ ไป ยงัคงมคีวาม
ต้องการที่จะให้ใช้อาคารส านกังานเป็นที่ประชมุตอ่ไป ไมต้่องการให้เปลี่ยนสถานท่ี   
2.  จากการสงัเกตการประชมุในปีนี ้เปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุมีจ านวนน้อยลง 
3.  เห็นด้วยกบัแนวทางของบริษัทในการที่บริษัทเน้นธรุกิจในการท าคอนโดมิเนียมเพียงอยา่งเดียว 
4. ในปัจจุบนั บริษัทมีการเติบโต 10% - 15% ต่อปี ถ้าในอนาคตมีโครงการท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมากขึน้  
ต้องการทราบว่า การดแูลชมุชนจะยงัคงมีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเหมือนในปัจจบุนั หรือไม ่
ค าตอบ : 
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
จ านวนโครงการและมลูคา่ของโครงการที่เพิ่มขึน้ บริษัทได้มีการพฒันาคณุภาพของพนกังานและปิยมิตรควบคู่
กนัไป โดยหวัใจท่ีส าคญั คือ องค์กรและทีมงานจะต้องหลอ่หลอมด้วยวฒันธรรมท่ีถกูต้อง   
 

 
 
 
 
 

ตอ่หน้าที่ 28./ ผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ถือหุ้น ถาม :   
คา่สอบบญัชีท่ีปรับเพ่ิมขึน้ทกุปี เป็นการเพิ่มขึน้ตาม สินทรัพย์ (assets)หรือ ผลประกอบการ  
ค าตอบ : 
คุณโอภาส  ศรีพยัคฆ์ :  
เป็นการปรับเพ่ิมขึน้ขึน้ตามธุรกรรมของบริษัท  โดยเป็นการปรับในราคาท่ีเหมาะสม 
 
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
บริษัทจะมีการพฒันา Community Mall หรือตัง้ Property Fund หรือไม ่
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
Community Mall มีโอกาสท่ีเป็นไปได้ ทัง้การพฒันาเองและร่วมมือกับผู้อื่น ส าหรับ Property Fund ยงัไม่
เหมาะกบัแนวทางการด าเนินธรุกิจของบริษัท  
 
ผู้ถือหุ้น ถาม : แนวทางในการจดัท าโครงการคอนโดผู้สงูอายเุป็นอยา่งไร 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาคอนโดมิเนียมส าหรับผู้ สูงอายุ โดยใช้แนวคิดของการอยู่ร่วมกันหลายวัยใน
คอนโดมิเนียม ปัจจบุนับริษัทได้จดับริการต่างท่ีจ าเป็นส าหรับผู้สงูอายอุย่างเพียงพอ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรม
ตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดการอยูอ่าศยัร่วมกนัของคนหลายวยั โดยเร่ิมต้นท่ีโครงการลมุพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ 
 
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
ผงัเมืองใหมจ่ะมีผลกระทบตอ่ LPN หรือไม ่
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
ไมม่ีผลกระทบกนั เน่ืองจากบริษัทไมม่นีโยบายเก็บ Land Bank นอกจากนีย้งัมีการบริหารความเสี่ยง โดยก่อน
ซือ้ท่ีดินจะต้องมกีารศกึษาข้อกฎหมายอยา่งรอบคอบ 
 
 
 
 

ตอ่หน้าที่ 29./ ผู้ ถือหุ้น 
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ผู้ถือหุ้น ถาม :   
กระบวนการใดที่บริษัทเห็นวา่ ยงัปรับปรุงได้ 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
ยงัปรับปรุงได้ทกุสว่น ไมว่า่จะเป็นกระบวนการก่อสร้างหรือกระวนการบริหารชมุชน 
 
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
นวตักรรมของ LPN เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
นวตักรรมของ LPN เกิดขึน้ได้จากวิกฤติและแรงกดดนั ภายใต้หนึง่ในสมรรถนะหลกั Lateral Thinking 
ของบริษัท 
 
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
ในไตรมาสที่ 4/2555 ถ้าก่อสร้างไมเ่สร็จ จะท าอยา่งไร 
ค าตอบ :  
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
ในไตรมาสที่ 4 จะต้องมยีอดรับรู้รายได้ 6,000-7,000 ล้านบาท  ซึง่อาจจะมีความเสี่ยง เน่ืองจากทกุโครงการจะ
สร้างเสร็จเดือนพฤศจิกายน  2555 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็จะต้องสร้างเสร็จในไตรมาสท่ี 1/2556 แนน่อน 
 
ผู้ถือหุ้น ถาม :   
บริษัทมเีป้าหมายการเติบโตในระยะยาวอยา่งไร  
ค าตอบ :   
นายทฆิัมพร   เปล่งศรีสุข : 
ขอให้มองเฉพาะระยะสัน้ และระยะกลางก่อน เน่ืองจากระยะยาวไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม  
คาดวา่ 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะสามารถเติบโตถึง 20,000 ล้านบาท ยกเว้นเกิดเหตกุารณ์สดุวิสยั 
 
 
 
 
 

ตอ่หน้าที่ 30./ เมื่อไมม่ ี
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 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอเร่ืองอื่นอีก ก่อนปิดการประชมุ นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานกรรมการบริษัท
ซึง่ท าหน้าท่ีประธานที่ประชมุ ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ณ เวลาปิด
ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 244  ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 103,465,100 หุ้น และม ี       
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จ านวน 464 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 703,277,883 หุ้น ทัง้ที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ
จ านวนทัง้สิน้ 708 ราย โดยถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 806,742,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6685 ของจ านวนหุ้น        
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 1,475,698,768 หุ้น    
 
 หลงัจากนัน้ นายปกรณ์  ทวีสิน  ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ได้สละ
เวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดการประชมุ 
 
 
 

     ปิดประชมุเวลา 12.15  น. 
 

                                                     ลงชื่อ           ปกรณ์  ทวีสิน    ประธานท่ีประชมุ 
(นายปกรณ์  ทวีสนิ ) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
  
 
 
     ยพุาพร  จนัทร์แชม่ช้อย 
(นางสาวยพุาพร  จนัทร์แชม่ช้อย) 
      ผู้จดัการส านกักรรมการ 
       ผู้บนัทึกการประชมุ 
 


