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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 
************************************ 

 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 11      
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1168/7 อำคำรลมุพินี ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
 บริษัทก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในกำรรับเงิน 
ปันผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษัทมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 17,281 รำย (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดรำย) 
จำกทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ำล้ำนหกแสนเก้ำหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อย
หกสิบแปดหุ้น)    
 นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และได้
มอบหมำยให้พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวำระ ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรำยมีคะแนนเสยีงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่มีหรือที่ไดร้ับมอบฉันทะมำ คือ หนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง  

         2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวำระ บริษัทจะปิดรับกำรลงทะเบียนเป็นกำรชั่วครำว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง 
เมื่อกำรนับคะแนนของแต่ละระเบียบวำระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในกำรลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยกำรขีดเครื่องหมำยถูก
ในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลำยมือชื่อก ำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจะเก็บเฉพำะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนใน 
แต่ละระเบียบวำระ โดยจะถือว่ำคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำร 
นับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวำระหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 
ให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะน ำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรลงมติตำมระเบียบวำระต่ำงๆ  
 อนึ่ง บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่ำ กำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงส ำหรับกำรประชุมผูถ้ือหุ้น บริษัทได้ใช้โปรแกรมกำร
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งได้จัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำร 
นับคะแนนในแต่ละระเบียบวำระ โดยทำงบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เคยเป็นบริษัทที่ให้บริกำร
โปรแกรมระบบในนำมของบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ไม่มีบริกำรดังกล่ำวแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้บริกำรโปรแกรมระบบของบริษัท อินเวนท์เทค 
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด แทน 

 3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้ำร่วมกำรประชุมตั้งแต่ระเบียบวำระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวำระนั้น
เป็นต้นไป ดังนั้นในกำรสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวำระ อำจมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงเข้ำมำแตกต่ำงกัน 

 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่ำงกำรประชุมในระเบียบวำระใด เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ
ในกำรออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อเจ้ำหน้ำที่
จะได้น ำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมำรวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวำระนั้นๆ 
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 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทรำบว่ำ กรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตำมข้อเสนอ

ของคณะกรรมกำรบริษัททุกระเบียบวำระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะ  

ให้กรรมกำรอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตำมที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

 5. ในทุกระเบียบวำระของกำรประชุม ถ้ำผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องกำรเสนอควำมคิดเห็น หรือเสนอค ำถำมขอให้    

ยกมือ และเมื่อประธำนที่ประชุมอนุญำตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-

นำมสกุล หลังจำกนั้นจึงเสนอควำมคิดเห็นหรือค ำถำม โดยถ้ำเป็นควำมคิดเห็นหรือค ำถำมที่ไม่ตรงกับระเบียบวำระนั้นๆ 

ประธำนที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถำมใหม่ในช่วงของกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่ 9 ซึ่งเป็นวำระพิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 คน ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ปรึกษำ

กฎหมำย และตัวแทนนักลงทุนรำยย่อย เข้ำร่วมประชุมดังต่อไปนี้   

 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ ำนวน 12 คน ดังนี้ 

  1. นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 

  2. นำยวฒุิพล สุริยำภิวัฒน ์ รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

    และกรรมกำรอิสระ 

 3.  นำยขันธช์ัย วิจักขณะ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล 

     กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 

  4.  นำยเกริก วณิกกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  

    และกรรมกำรอิสระ 

  5.  นำยวีระศักดิ ์ วหำวิศำล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  

    และกรรมกำรอิสระ 

   6.  นำงจงจิตต ์ ฐปนำงกูร กรรมกำร 

  7.  นำยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมกำรบริหำร  

   8.  นำยพิเชษฐ ศุภกิจจำนุสนัติ ์ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภบิำล 

    และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   9.  นำงยุพำ เตชะไกรศรี กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 10.นำยคัมภีร ์ จองธุระกิจ กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 11.นำยจรัญ เกษร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จัดกำร บจก. พรสนัต ิ

 12.นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล 

    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จัดกำร 
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 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  จ ำนวน 18 คน ดังนี ้
 1.  นำยสุรวุฒ ิ  สุขเจริญสิน เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรระดับสงู ด้ำนกลยุทธ์ 
 2.  นำงสำวสมศรี  เตชะไกรศรี เลขำนุกำรบริษัท    

  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์และ 
  กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพิน ีพรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 

   3.  ผศ.ดร. พร  วิรุฬห์รักษ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์และ 
    กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพิน ีโปรเจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส   
   4.  นำงสำวสุรัสวด ี  ซื่อวำจำ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์และ 
   กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพิน ีพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ 
 5.  นำยประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ประธำนอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
   และสังคม และ กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น 
 6.  นำยมณเฑียร วีโรทัย ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัแอล.พี.เอ็น. และ 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
   7.  นำงปิยะนชุ     นำวนีวคุณ    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ บมจ. แอล.พ.ีเอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 
 8. นำงนพวรรณ ์ กฤษณะรำช ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
   9.  นำงสำวเสำวณ ี อังกูรพิพัฒน ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
   10. นำงสำวสุวัฒนำ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
   11. นำยแสงชัย เหลืองจุฑำมำศ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
 12. นำยนกุล ตั้งประสทิธิ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
  13. นำงสำวปนัดดำ ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
  14. นำงสำวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์
 15.นำยไพศำล เลิศบรรธนำวงศ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์   
 16.นำยธ ำรงค์พล แดงบุบผำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
 17.นำงสำวธำสนิ ี จุ้ยสวัสดิ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
 18. นำยพิเชฐ จุฬำจันทร์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ลุมพินี โปรเจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส 

 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จ ำนวน 1 คน 
 นำยนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

 ที่ปรึกษากฎหมายที่ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ ำนวน 1 คน 
 นำยไชยวฒัน ์ ไวยสัจจำ ส ำนักงำนกฎหมำย เสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน 

 ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  จ ำนวน 1 คน 
 นำยทรงพล สุคนธพงศ ์ อำสำพิทักษส์ิทธิผู้ถือหุ้น 

 ตัวแทนจากบริษัททีใ่ห้บริการโปรแกรมการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง  จ ำนวน 1 คน 
 นำยอภิชัย คลองเงิน บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

 ประธำนที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เมื่อเริ่มประชุมเวลำ 09.30 น. มีผู้ถือหุน้ที่มำร่วมประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 213 รำย 
รวมจ ำนวนหุ้นได้ 62,602,394 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ ำนวน 602 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 698,002,006 หุ้น ดังนั้นรวม
ผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและมอบฉันทะจ ำนวน 815 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 760,604,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.542  
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัทจ ำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท
ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้น 
ที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงขอเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และในกำรประชุมหำกมีกำรน ำเสนอเรื่องที่ไม่เก่ียวกับ
วำระนั้นๆ ขอเปลี่ยนให้เป็นกำรน ำเสนอในวำระที่ 9 คือ วำระพิจำรณำเรื่องอืน่ๆ ต่อไป 

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 ประธำนที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2560 ปรำกฏรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึก
ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 หลังจำกนั้น ประธำนที่ประชุม ได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ซักถำม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใด
แสดงควำมเห็นหรือสอบถำมเกี่ยวกับรำยงำนกำรประชุม ประธำนที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำลงมติเพื่อรับรองรำยงำน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
30 มีนำคม พ.ศ. 2560 หลังจำกกำรปิดรับกำรลงคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวำระที่ 1 
ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 761,669,716 99.9989 
(2)  ไม่เห็นด้วย 5,000 0.0006 
(3)  งดออกเสียง 3,000 0.0003 
(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (872 ราย)  761,677,716 - 

 
 วาระที่ 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
 ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 บริษัทได้จัดพิมพ์รำยละเอียดไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดส่งในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว  
 ในวำระนี้ ประธำนที่ประชุม ได้มอบหมำยให้ นำยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข อดีตประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กล่ำวอ ำลำต ำแหน่งกับผู้ถือหุ้น และส่งมอบกำรบริหำรงำนให้กับ นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

 2.1 ผลการด าเนินงานปี 2560 
 ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทได้ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ “Year of Shift” โดยผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ (Developer) และกลุ่มธุรกิจบริกำร (Service Provider) 
ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ “Year of Shift” ดังนี้ 

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)  
 ในปี 2560 ได้เพิ่มกลุ่มเป้ำหมำยระดับกลำง - บน ถึงบน และเน้นกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่ในกลุ่มกลำงบน  
ซึ่งมีจ ำนวนยูนิตที่พัฒนำทั้งสิ้น 7,461 ยูนิต รวมทั้งได้ปรับขนำดของโครงกำรให้มีควำมเหมำะสม โดยมีจ ำนวนยูนิต
โดยเฉลี่ย 560 ยูนิตต่อโครงกำร และมีรำคำขำยเฉลี่ยยูนิตละประมำณ 2.50 ล้ำนบำท 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรชุดและบ้ำนพักอำศัย มีกำรเปิดตัวโครงกำรรวม 15 โครงกำร มูลค่ำ
โครงกำรรวมประมำณ 16,000 ล้ำนบำท ยอดขำย 17,898 ล้ำนบำท และมีโครงกำรแล้วเสร็จในปีนี้จ ำนวน  
4 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 3,970 ล้ำนบำท มีรำยได้จำกกำรขำยรวมประมำณ 8,720 ล้ำนบำท รวมทั้งบริษัทได้
มีกำรระบำยสินค้ำคงเหลือที่เป็นอำคำรชุดลงประมำณร้อยละ 50 โดยลดลงจำกประมำณกำร 14,000 ล้ำนบำท 
เหลือประมำณ 7,000 ล้ำนบำท 

ปี 2560 บริษัทได้เปิดตัวโครงกำรอำคำรชุดและโครงกำรบ้ำนพักอำศัย ดังนี้   
โครงกำรอำคำรชุดระดับบน จ ำนวน 7 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 10,650 ล้ำนบำท ได้แก ่ 
(1) ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน  (2) ลุมพินี สวีท ดนิแดง - รำชปรำรภ (3) เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - งำมวงศ์วำน 
(4) ลุมพินี พำร์ค พหล 32 (5) ลุมพินี เพลส รชัดำ - สำธุ (6) ลมุพินี พำร์คบชี ชะอ ำ 2  
และ (7) ลุมพนิี เพลส พระรำม 3 - ริเวอร์ไรน์ 

โครงกำรอำคำรชุดระดบักลำง - ล่ำง จ ำนวน 3 โครงกำร มูลคำ่รวมประมำณ 2,900 ล้ำนบำท ได้แก ่ 
(1) ลุมพินี เพลส บำงนำ กม.3 (2) ลุมพินี วิลล์ รำษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว และ (3) ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้ำ - ริเวอร์วิว 

โครงกำรบ้ำนพักอำศัย จ ำนวน 5 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 2,450 ล้ำนบำท ได้แก ่ 
(1) บ้ำนลุมพนิี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 3)  (2) บ้ำนลุมพนิี ทำวน์วลิล์ รังสิต - คลอง ๒ (เฟส 1)  
(3) บ้ำนลุมพินี ทำวนว์ิลล์ รำชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้ำ (เฟส 1) (4) บ้ำนลุมพินี ทำวน์วิลล์ ลำดปลำดุก - บำงไผ่สเตชั่น (เฟส 1) 
และ (5) บ้ำนลุมพินี ทำวน์วิลล์ เพิ่มสิน - วัชรพล (เฟส 2) 

โดยมีโครงกำรอำคำรชุดระดับกลำง - ล่ำง แล้วเสร็จในปี 2560 จ ำนวน 4 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 3,970 ล้ำนบำท 
ได้แก ่(1) ลุมพินี เพลส บำงนำ กม.3 (2) ลุมพินี ซีวิว ชะอ ำ (อำคำรบี) (3) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น  
(4) ลุมพินี วิลล์ รำชพฤกษ์ - บำงแวก 

2. กลุ่มธุรกิจบริการ (Service Provider)  
ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทได้เปิดรับกำรบริหำรโครงกำรจำกภำยนอกที่ไมใ่ช่แบรนด์ลุมพินี รวม 9 นิติบุคคล 17 อำคำร 
และมีพื้นที่ในกำรบริหำรรวมประมำณ 569,000 ตำรำงเมตร ส ำหรับกำรบริหำรชุมชนที่เป็นของแบรนด์ลุมพินี  
ในปี 2560 บริษัทได้บริหำรงำนรวม 4 นิติบุคคล 10 อำคำร คิดเป็นพื้นที่ในกำรบริหำรรวมประมำณ 158,000 
ตำรำงเมตร และครอบครัวที่อยู่ภำยในชุมชนจ ำนวน 3,600 ครอบครัว แบ่งประชำกรตำมอำยุได้เป็นเด็กและเยำวชน
จ ำนวน 18,900 คน ประชำกรวัยท ำงำน 166,400 คน และผู้สูงอำยุ 3,700 คน โดยรำยได้จำกกลุ่มธุรกิจบริกำร
เติบโตขึ้นประมำณร้อยละ 11 
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 นอกจำกกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรเงินเพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2560 บริษัทยังได้รับรำงวัลจำก
กำรด ำเนินงำนตำมวิถี “องค์กรคุณค่ำ” รวม 5 รำงวัล ดังนี้  

 รำงวัลกำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีเลิศ เปน็คร้ังที่ 6 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
 รำงวัลชมเชย Recognition รำยงำนควำมยั่งยนืประจ ำปี 2560 (Sustainability Report)  

จำกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 รำงวัลองค์กรแห่งควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG 100) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

จำกสถำบนัไทยพัฒน์  
 ประกำศนียบัตรผำ่นกระบวนกำรรับรองในระดับ 4 โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

(CAC) 
 ประกำศเกียรติคุณ “โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ดีเด่น” ประเภทอำคำรชุดรำคำย่อมเยำ  

(ลุมพินี วลิล์ สุขุมวทิ 76 - แบริ่ง สเตชั่น) จำกศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินคำ่อสังหำริมทรัพยไ์ทย 
 

 2.2 แผนการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์เพื่อควำมยั่งยืนปี 2560 - 2562 ไว้ดังนี้  

“สร้ำงควำมสมดุล และบูรณำกำรประสิทธิภำพของกำรด ำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และพัฒนำที่พักอำศัย  ในมิติผล
ประกอบกำร รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรด ำเนินงำน เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  

 2.2.1 พันธกิจขององค์กรปี 2561 รวม 6 ด้ำน คือ  
 1)  ผู้ถือหุ้น (Balancing Wealth)  

พลิกฟื้นกำรด ำเนินธุรกิจให้กลับสู่ “ภำวะปกติ (Turn around) ด้วยกำรสร้ำงควำมสมดุลและบูรณำกำร ประสิทธิภำพ 
เพื่อให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

 2)  ลูกค้ำ/ผู้อยู่อำศัย (Compassionate)  
ส่งมอบ “ควำมสุขที่แท้จริงของกำรอยู่อำศัย”ภำยใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่ำอยู่ เพื่อทุกวัย” ด้วยรำคำที่เหมำะสม 
(Affordable Price) กับลูกค้ำทุกกลุ่ม 

 3)  สังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental stewardship)  
ด ำเนินงำนอย่ำงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตำมแนวทำง 6 Green LPN เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 4)  ปิยมิตรทำงธุรกิจ (Synergy)  
ร่วมกันพัฒนำ เพื่อควำมเติบโตและผลตอบแทนที่เหมำะสมภำยใต้ควำมเป็น “หุ้นส่วนธุรกิจ” 

 5)  พนักงำน (Compassionate)  
ให้อำชีพ ให้โอกำส ให้ควำมก้ำวหน้ำ พร้อมเสริมสร้ำงศักยภำพให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำยใต้ “วิถีแอล.พี.เอ็น.”
ด้วยควำมผูกพัน และห่วงใย จำกรุ่นสู่รุ่น 

 6)  กำรด ำเนินกำรภำยใน (Human Centric Proficient) 
บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร ด้วยควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพและยืดหยุ่น พร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง โดยยึดผู้มีส่วนได้เสียเป็นศูนย์กลำงของกำรด ำเนินงำน (Human Centric) 
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 2.2.2 ควำมเสี่ยงองค์กรปี 2561 บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงรวม 5 ด้ำน คือ  
 1)  ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ได้แก่ กำรแข่งขันที่เข้มข้นในกลุ่มสินค้ำระดับกลำงถึงบน และกำรจัดหำและควบคุมต้นทุนที่ดิน 

2)  ปัจจัยเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ รำยได้กระจุกตัวไตรมำส 4 และควำมตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม  

 3)  ปัจจัยเสี่ยงดำ้นกำรเงิน ได้แก ่ควำมเข้มงวดของสถำนบันกำรเงนิในกำรพิจำรณำสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย 
 4)  ปัจจัยเสี่ยงดำ้นกฎระเบียบ ได้แก ่ควำมผิดพลำดของกำรด ำเนนิงำนที่ขัดต่อกฎระเบียบ 
 5)  ปัจจัยเสี่ยงดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน  

2.2.3 เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนปี 2561 
1.  กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer)  
 เป้ำหมำยรำยได้จำกกำรขำยประมำณ 12,000 ล้ำนบำท  
 เป้ำหมำยยอดขำยประมำณ 20,000 ล้ำนบำท  
 เปิดตัวโครงกำรใหม่จ ำนวน 13 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 18,000 ล้ำนบำท  
 เพิ่มควำมเข้มข้นในกำรขำยสินค้ำคงเหลือ 
 ควบคุมค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย กำรตลำด และกำรด ำเนนิงำน  
 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติของกำรด ำเนินงำน  

2.  กลุ่มธุรกิจบริการ (Service Provider) มีเป้ำหมำยรำยไดจ้ำกกำรเติบโตร้อยละ 20 

 โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ในปี 2561 จ ำนวน 13 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 18,000 ล้ำนบำท ดังนี้ 
1)  โครงการอาคารชุด จ ำนวนประมำณ 10 โครงกำร  

เปิดตัวในไตรมำส 1 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่  
(1) ลุมพินี ซีวิว ชะอ ำ (อำคำรเอ) และ (2) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 – แบริ่ง สเตชั่น (2)   

เปิดตัวในไตรมำส 2 จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่   
(1) ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสำร - สะพำนควำย (2) ลุมพินี ทำวเวอร์ วิภำวดี - จตุจักร (3) ลุมพินี พำร์ค วิภำวดี - 
จตุจักร (4) ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระรำม 2  

เปิดตัวในไตรมำส 3 จ ำนวน 3 - 4 โครงกำร ได้แก่   
(1) ลุมพินี พำร์ค บรมรำชชนนี - สิรินธร (2) ลุมพินี เพลส เพชรบุรี - เอกมัย และอีก 2 โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำร
จัดหำที่ดิน 

2)  โครงการบ้านพักอาศัย จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่  
(1) บ้ำน 365 - พระรำม 3 (2) บ้ำน 365 - พระรำม 9 และ (3) บ้ำนลุมพินี ท่ำข้ำม - พระรำม 2 

 
โครงการที่จะแล้วเสร็จในปี 2561 จ ำนวน 14 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 13,700 ล้ำนบำท ดังนี้ 
1)  โครงการอาคารชุด ส่งมอบจ ำนวน 9 โครงกำร 

ส่งมอบในไตรมำส 1 จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่  
(1) ลุมพินี พำร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 2) (2) ลุมพินี พำร์คบีช ชะอ ำ 2 และ (3) ลุมพินี วิลล์ รำษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 2  
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ส่งมอบในไตรมำส 2 จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้ำ - ริเวอร์วิว  

ส่งมอบในไตรมำส 3 จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ ลุมพินี ซีวิว ชะอ ำ (อำคำรเอ)  

ส่งมอบในไตรมำส 4 จ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่  
(1) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น 2 (2) ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน  
(3) เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - งำมวงศ์วำน และ (4) ลุมพินี สวีท ดินแดง - รำชปรำรภ 

2)  โครงการบ้านพักอาศัย ส่งมอบจ ำนวน 5 โครงกำร 
ส่งมอบในไตรมำส 3 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่  
(1) บ้ำนลุมพินี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 3) และ (2) บ้ำนลุมพินี ทำวน์วิลล์ เพิ่มสิน – วัชรพล (เฟส 2)  

ส่งมอบในไตรมำส 4 จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่  
(1) บ้ำนลุมพนิี ทำวน์วลิล์ รำชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้ำ (เฟส 2) (2) บ้ำนลุมพินี ท่ำข้ำม - พระรำม 2 และ (3) บำ้น 365 

 
 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำนของนำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ แล้ว ประธำนที่ประชุม ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้องกำรเสนอควำมคิดเห็นหรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่  

 ในวำระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมฝ่ำยบริหำร โดยสรุปดังนี้ 
 นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ ์ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 ค าถามที่ 1 จำกผลประกอบกำรปี 2560 บริษัทมีก ำไรขั้นต้น (GP) ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ในปี 2561 
บริษัทคำดว่ำจะมีก ำไรข้ันต้นเป็นอย่ำงไร 

 ตอบ  
 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์  ไตรมำส 1 ปี 2560 บริษัทรักษำก ำไรขั้นต้นไว้ได้ที่ร้อยละ 30 แต่จำกภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ 

เป็นเหตุให้บริษัทต้องปรับลดรำคำขำยลงเพื่อให้สำมำรถระบำยสินค้ำคงเหลือ (Inventory) 
ได้เร็วขึ้น นอกจำกนี้ได้มีกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดด้วยกำรจัดแคมเปญให้พนักงำน
เป็นพนักงำนขำยในช่วงกลำงปี 2560  

  ส ำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 คำดว่ำบริษัทมีก ำไรข้ันต้นไม่ถึงร้อยละ 30 เนื่องจำกยังอยู่
ในช่วงของกำรขำยสินค้ำคงเหลือ แต่ก ำไรขั้นต้นจะถึงร้อยละ 30 เมื่อเข้ำสู่ไตรมำส 4 ดังนั้น
ค่ำเฉลี่ยก ำไรขั้นต้นทั้งปี 2561 เชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถบริหำรได้ถึงร้อยละ 30  

  นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ปี 2560 บริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรเร่งระบำยสินค้ำคงเหลือ (Inventory) ซึ่งท ำให้ก ำไร
ขั้นต้นอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ดังนั้นบริษัทจึงหำกลยุทธ์ในกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรตลำด ด้วยกำรสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนของบริษัทเป็นพนักงำนขำย โดยมี
ค่ำตอบแทนให้กับพนักงำน ซึ่งท ำให้บริษัทไม่มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดภำยนอก และเป็น
กำรสร้ำงรำยได้ให้กับพนักงำนภำยในองค์กร นอกจำกนี้หำกสำมำรถระบำยสินค้ำคงเหลือ 
ได้เร็ว จะช่วยในเรื่องกำรลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงที่บริษัทต้อง
รับภำระในกรณีที่ยังมีสินค้ำคงเหลืออยู่มำก  
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 ค าถามที่ 2 โครงกำรบ้ำน 365 เป็นโครงกำรที่มีรำคำขำยสูง จึงต้องกำรทรำบจุดขำยโครงกำรของบริษัท 
 ค าตอบ  

 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ บริษัทมีฐำนลูกค้ำเดิมอยู่บริเวณถนนพระรำม 3 อีกทั้งบริเวณวงแหวนอุตสำหกรรมเป็นแหล่ง
โรงงำนอุตสำหกรรม ที่ยังมีควำมต้องกำร (Demand) จำกเจ้ำของกิจกำรในบริเวณนั้น จึงเชื่อ
ว่ำเป็นโอกำสของบริษัท 

 นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข บ้ำน 365 เป็นโครงกำรในระดับบนที่กรรมกำรบริหำรดูแลโดยตรง โดยใช้แนวคิด (Concept) 
Simple Luxury เน้นคุณภำพในทุกรำยละเอียด บริษัทเชื่อมั่นว่ำโครงกำรบ้ำน 365 จะได้รับ
กำรตอบรับเป็นอย่ำงดี และสำมำรถต่อยอดในโครงกำรต่อไป   

  ค าถามที่ 3 บริษัทมีแนวทำงกำรขำยโครงกำรลุมพินี ทำวน์ชิป รังสิต – คลอง 1 เฟส 2 และเฟส 3 อย่ำงไร 
 ค าตอบ 

 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ โครงกำรลุมพินีทำวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 1 และเฟส 2 สร้ำงแล้วเสร็จจ ำนวน 7,000 ยูนิต 
เมื่อ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งปลำยปี 2560 ได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วประมำณ 4,000 ยูนิต ขณะนี้ยัง
เหลืออยู่ประมำณ 3,000 ยูนิต และส ำหรับเฟส 3 จ ำนวนประมำณ 3,000 ยูนิต อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยคำดว่ำจะเสร็จในปี 2561 นี้  

  ในปี 2561 คำดว่ำจะสำมำรถปิดงำนขำยเฟส 1 ได้ทั้งหมด และเฟส 2 ในบำงส่วน โดยทั้ง  
2 เฟส คำดว่ำจะสำมำรถปิดงำนขำยได้ประมำณ 1,000 ยูนิต ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำยกัน 
บำงส่วนของเฟส 2 ไว้ส ำหรับงำนเช่ำ โดย 2 ปีที่แล้ว บริษัทได้ลองท ำโครงกำรบ้ำน 
ประชำรัฐซึ่งมีผลตอบรับที่ดี ดังนั้นในปี 2561 บริษัทจึงได้เร่ิมท ำข้อตกลงกับบริษัทต่ำงๆ  
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นทำงเลือกส ำหรับพนักงำน และนักศึกษำมหำวิทยำลัย รวมทั้งได้
ริเริ่มโครงกำรทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี โดยมอบ
ทุนกำรศึกษำเป็นห้องพักบำงส่วนให้กับนักศึกษำที่มีบ้ำนอยู่ต่ำงจังหวัด แต่ทุนทรัพย์น้อย  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องควำมมีชีวิตชีวำในโครงกำร และคำดว่ำสิ้นปี 2561 จะเหลือห้องชุด
ประมำณ 2,000 ยูนิต  

 นางสาวพรรณนภา เมธาภัทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 ค าถามที ่1 กำรเติบโตของรำยได้ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีปริมำณสินค้ำคงเหลือ (Inventory) ที่ผิดปกติ 

อยำกทรำบว่ำ บริษัทมีมำตรกำรบริหำรสินค้ำคงเหลืออย่ำงไร และคิดว่ำปริมำณสินค้ำ
คงเหลือที่เหมำะสมควรอยู่ที่ปริมำณเท่ำไหร่ เพือ่ป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

 ค าตอบ 
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา เปรียบเทียบสินค้ำคงเหลือกับผลไม้ ถ้ำปล่อยให้สุกก็จะเน่ำเสีย แต่ถ้ำเป็นต้นไม้ หำกขำย

ไม่ได้ก็เลี้ยงต่อไป ยิ่งต้นไม้โตขึ้น รำคำก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นประเด็นส ำคัญจึงอยู่ที่
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profit Margin) ซึ่งหำกพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ของบริษัท จะพบว่ำปริมำณสินค้ำคงเหลือของบริษัทเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น 
ปริมำณสินค้ำคงเหลือของบริษัทยังอยู่ในระดับต่ ำ และบริษัทยังได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรปริมำณสินค้ำคงเหลือให้อยู่ในปริมำณที่เหมำะสม  
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 นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข นโยบำยในเรื่องสินค้ำคงเหลือของแต่ละบริษัทมีควำมแตกต่ ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ระมัดระวังในกำรรักษำสมดุลของปริมำณสินค้ำคงเหลือในแต่ละช่วงเวลำให้มีควำมเหมำะสม 
เนื่องจำกปริมำณของสินค้ำคงเหลือเป็นได้ทั้งในด้ำนบวก (Positive) คือ ยิ่งเก็บไว้นำน รำคำ
ยิ่งสูง ก ำไรจะมำกขึ้น หรือเป็นไปด้ำนลบ (Negative) คือ ยิ่งระบำยได้ช้ำก ำไรขั้นต้นจะลดลง 
รวมทั้งนโยบำยของบริษัทนั้น จะต้องรักษำระดับ D/E Ratio ไม่เกิน 1 และคณะผู้บริหำรได้
ยึดถือตำมนโยบำยนี้มำโดยตลอด ซึ่งจำกผลกำรด ำเนินงำนในกำรระบำยปริมำณสินค้ำ
คงเหลือในปีที่ผ่ำนมำ จะเห็นว่ำมีสถำนกำรณ์ดีขึ้นตำมล ำดับ 

 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ สำเหตุที่ท ำให้ปริมำณสินค้ำคงเหลือสูงขึ้นในปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกโครงกำรลุมพินี ทำวน์ชิป 
รังสิต - คลอง 1 ซึ่งเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ และกำรขำยไม่เป็นไปตำมแผน แต่มั่นใจว่ำ
ด้วยประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ จะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้  

 ดร. ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 ได้กล่ำวชื่นชม นำยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ที่ได้ปฏิบัติหนำ้ที่เปน็อย่ำงดี และให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นอย่ำงตรงไปตรงมำโดยตลอด 
 ค าถามที่ 1 ปี 2561 บริษัทตั้งเป้ำหมำยยอดขำย 20,000 ล้ำนบำท จึงต้องกำรทรำบรำยละเอียดที่มำ

ของเป้ำหมำย 20,000 ล้ำนบำท 
 ค าตอบ  

 นายโอภาส ศรีพยคัฆ์ เป้ำหมำย 20,000 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้จำกโครงกำรอำคำรชุดพักอำศัยประมำณ 
18,000 ล้ำนบำท และบ้ำนพักอำศัยประมำณ 2,000 ล้ำนบำท ส ำหรับปีที่ผ่ำนมำบริษัทมี
ยอดขำยประมำณ 18,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป้ำหมำยยอดขำยในปี 2561 เพิ่มขึ้น (Growth) 
กว่ำปีที่ผ่ำนมำประมำณร้อยละ 10 ซึ่งมำจำกโครงกำรใหม่ 10 โครงกำร มูลค่ำ 15,000 
ล้ำนบำท โดยมีเป้ำหมำยยอดขำยร้อยละ 70  

 ค าถามที่ 2 ต้องกำรให้บริษัทเพิ่มกำรสื่อสำร รวมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นให้ทรำบเป็น
ระยะ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำกำรปรำกฏตัวในสื่อของบริษัทยังน้อยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำร
รำยอื่น  

 ค าตอบ 
 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ บริษัทยึดแนวทำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth) ส ำหรับกำรตลำดของบริษัท

มุ่งเน้นกำรท ำตลำดกับกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง ไม่เน้นกำรโฆษณำแบบกลุ่มใหญ่ (Mass) อีกทั้ง
ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป บริษัทจึงได้เปลี่ยนรูปแบบและช่องทำงของกำร
สื่อสำรใหม่ ซึ่งคำดว่ำสถำนกำรณ์ในเรื่องของกำรสื่อสำรของบริษัทจะดีขึ้น  

 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา สิ่งส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นให้ควำมส ำคญัมี 3 ข้อ 
  1. ผลก ำไร (Capital Gain) 
  2. เงินปนัผล 
  3. ส่วนลดจำกสินคำ้ที่เปิดขำย 
  ส ำหรับส่วนลดให้ผู้ถือหุ้น บริษทัขอรับไปพิจำรณำ 
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 ค าถามที่ 3 บริษัท กมลำ ซีเนยีร์ ลีฟวิ่ง จ ำกัด ประกอบธุรกิจอะไร เห็นว่ำเป็นหนีบ้ริษัทจ ำนวนมำก 
 ค าตอบ 

 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ บริษัท กมลำ ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ ำกัด เป็นโครงกำรที่พักอำศัยและมีบริกำรส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในกำรต่อยอดธุรกิจ ที่ได้ท ำร่วมกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นอีก 4 
บริษัท และถือเป็นกำรลงทุนเพื่อเรียนรู้ธุรกิจ โดยมีโครงกำรแรกอยู่ที่หำดกมลำ จังหวัด
ภูเก็ต มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุจำกอังกฤษ “Audley” ถือหุ้น และให้ค ำปรึกษำ  
ที่ผ่ำนมำบริษัทเคยท ำโครงกำรดูแลผู้สูงอำยุ ล่ำสุด คือ โครงกำร “Pleasure Family”  
แต่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกอำจเร็วเกินไปส ำหรับกำรรับรู้ของตลำด 

 นางสาวพรรณนภา เมธาภัทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 ค าถามที่ 1 บริษัทจะสำมำรถเปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรลุมพินี  ทำวน์ชิป รังสิต - คลอง 1  

ได้หรือไม่ 
 ค าตอบ 

 นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข บริษัทได้มีกำรวำงแผนภำพรวมของทั้งโครงกำรไว้แล้วตั้งแต่ต้นไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ 
ซึ่งเมื่อโครงกำรเปิดตัวใหม่ มีจ ำนวนผู้อยู่อำศัยน้อย แต่ในปัจจุบันสถำนกำรณ์ดีขึ้น จนท ำให้ 
7-Eleven ขอเช่ำพื้นที่ภำยในโครงกำร ท ำให้ควำมหนำแน่นของผู้พักอำศัยในโครงกำร
เพิ่มขึ้น จึงไม่น่ำกังวลแต่อย่ำงใด 

 Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
กล่ำวชื่นชมบริษัทในเร่ืองของกำรท ำ CSR อีกทั้งยังได้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรท ำธุรกิจบริกำรจำก Cost Center 
เป็น Profit Center ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดี 

 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้กล่ำวขอบคุณ และขอให้สอบถำมโดยตรงมำยังผู้รับผิดชอบ  

 นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
มีควำมกังวลใจในเรื่องสินค้ำคงเหลือว่ำ จะใช้กลยุทธ์ใดในกำรบริหำรจัดกำรเนื่องจำกยังขำดกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์  ซึ่งต่ำงจำกบริษัทอื่นที่มีกำรน ำสินค้ำคงเหลือจัดโปรโมชั่นเสนอขำยตำมห้ำงสรรพสินค้ำ โดยจัดเป็น
กิจกรรมใหญ่ ดังนั้นจึงมีค ำถำมดังนี้ 
ค าถามที่ 1 ปัจจุบันบริษัทมีปริมำณสินค้ำคงเหลือจำกโครงกำรที่บริษัทสร้ำงเสร็จแล้วเท่ำไหร่ และมี

วิธีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร รวมทั้งมีแผนที่จะลดให้เหลือเท่ำไหร่ 
ค าตอบ 

 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา บริษัทมีปริมำณสินค้ำคงเหลือต่ ำมำกเมื่อเทียบกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น แต่หำกเก็บไว้จะ
ส่งผลกระทบกับ D/E Ratio ซึ่งหำกเป็นโครงกำรระดับล่ำงจะต้องเร่งระบำยด้วยกำรลด
รำคำ โดยแต่ละโครงกำรมีวิธีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือที่แตกต่ำงกัน 

 ค าถามที่ 2 ผู้ประกอบกำรรำยอื่นมีผลประกอบกำรดีขึ้น ในขณะที่บริษัทมีรำยได้ลดลง เนื่องมำจำกมี
อัตรำกำรปฏิเสธสินเชื่อสูง (Reject rate) จึงต้องกำรทรำบว่ำ อัตรำกำรปฏิเสธสินเชื่อใน
ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 

 ค าตอบ 
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ลูกค้ำระดับบนไม่มีปัญหำเรื่องกำรปฏิเสธสินเชื่อ ซึ่งเป็นสำเหตุให้บริษัทมำท ำบ้ำน 365 

ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำระดับบน ซึ่งหำกจะคำดหวังให้ธนำคำรพำณิชย์ปล่อยสินเชื่อแบบผ่อน
ปรนเป็นเร่ืองที่ใช้เวลำ จึงขอให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรที่ท ำให้ผู้ถือหุ้น
มีก ำไรที่เหมำะสม  
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 นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินจิ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ได้กล่ำวขอบคุณกำรจัดงำนวันครอบครัว (Family Day) ของบริษัทที่ท ำให้เกิดควำมประทับใจ แต่อยำกให้ปรับปรุงและ
ดูแลงำนบริหำรนิติบุคคลให้ดีขึ้น 

 ค าตอบ 
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กล่ำวขอบคุณ 

 จำกนั้น นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น  ขอให้ทุกคนในห้องประชุมบริหำรเวลำในกำรประชุม 

 นางสาวนันทนา ภูวดากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
 ค าถามที่ 1 นิติบุคคลในอดีตบริหำรงำนดี แต่ในปัจจุบันพบว่ำพนักงำนขำดคุณภำพ จึงเห็นว่ำควรมี

กำรฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนที่บริหำรชุมชนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และอยำกให้ 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำชุมชน ส่วนตัวยินดีให้ควำม
ช่วยเหลือโดยไม่รับผลตอบแทน 

 ค าตอบ  
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ขอมอบหมำยให้สถำบันแอล.พี.เอ็น. เป็นผู้ด ำเนนิกำรในเรื่องนี้  
 

หลังจำกนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใดแสดงควำมเห็นหรือสอบถำมเพิ่มเติม นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ 
ประธำนที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระนี้ไม่มีกำรลงมติ  เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อรับทรำบ ดังนั้นจึงขอสรุปเป็นมติว่ำ          
ที่ประชุมรับทรำบและรับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ประธำนที่ประชุม ได้มอบหมำยให้ นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำน 
 นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ รำยงำนสรุปสถำนะทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้
จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
รวมทั้งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ลงในรำยงำน
ประจ ำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำล่วงหน้ำพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีสำระส ำคัญเพิ่มเติมดังนี้ 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน เปรียบเทียบปี 2560  

รายการ งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 
สินทรัพย์รวม  (ล้ำนบำท) 19,638.88 21,006.73 
หนี้สินรวม  (ล้ำนบำท) 7,720.26 8,592.92 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  (ล้ำนบำท) 11,918.62 12,413.81 
รำยได้รวม  (ล้ำนบำท) 7,884.41 9,655.14 
ก ำไรสุทธิ  (ล้ำนบำท) 938.79 1,062.32 
ก ำไรต่อหุ้น  (บำท) 0.64 0.72 
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 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำนของนำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะต้องกำรเสนอควำมคิดเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่  

 ในวำระนีไ้ด้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมฝำ่ยบริหำรโดยสรุปดงันี้ 
 นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น 
 ค าถามที่ 1 ตำมรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 82 ประเด็นเรื่องกำรแสดงมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือ 

(งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ซึ่งเป็นประเด็นส ำคัญจำกกำรตรวจบัญชี  
(Key Audit Matter: KAM) จำกผู้สอบบัญชี แสดงมูลค่ำคงเหลือเฉพำะกิจกำร 5,035.09 
ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญในงบกำรเงิน ซึ่งข้อสมมุติฐำนที่ฝ่ำยบริหำรใช้ในเร่ือง
ดังกล่ำว จะส่งผลต่อกำรแสดงมูลค่ำของสินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือและค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำก
ประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จึงขอให้
ผู้บริหำรชี้แจงในเรื่องดังกล่ำว 

 ค าถามที่ 2 KAM ได้ให้ควำมเห็นในเรื่องกำรแสดงมูลค่ำของที่ดินและต้นทุนโครงกำรที่รอกำรพัฒนำใน 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรว่ำ บริษัทมีที่ดินและต้นทุนโครงกำรรอกำรพัฒนำ
จ ำนวน 932.258 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญในงบกำรเงิน และมีบำงโครงกำรรอ
กำรพัฒนำเป็นระยะเวลำนำน จึงต้องกำรทรำบว่ำผู้บริหำรมีแผนในกำรจัดกำรเรื่องนี้อย่ำงไร
เพื่อป้องกันมิให้สินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดกำรด้อยค่ำในอนำคต 

 ค าถามที่ 3 จำกผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินประมำณกำรได้ว่ำ บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนของกิจกำร 
(Return on invested Capital : ROIC) ณ ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 6.04 เมื่อเทียบกับผล
ประกอบกำรในอดีตตัวเลขอยู่ที่ 2 ดิจิต จำกวันนี้บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถปรับตัวเลขได้ดีขึ้น 
จึงอยำกทรำบว่ำ ในอนำคตบริษัทคำดว่ำจะมี ROIC อยู่ในระดับใด 

 ค าตอบ  
 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ (1) เรื่องสินค้ำคงเหลือ (Inventory) ได้มีกำรชี้แจงไว้ในวำระที่ 2 อย่ำงชัดเจนแล้ว   
  (2) เรื่องที่ดินรอกำรพัฒนำ (Land bank) ในปัจจุบันคือ แปลงสุขุมวิท 113 และแปลง 

หัวหิน ซอย 7 ที่บริษัทได้เก็บที่ดินแปลงนี้ไว้เนื่องจำกยังไม่ถึงเวลำที่เหมำะสมในกำร
พัฒนำ เพรำะหำกพัฒนำไปแล้วจะเพิ่มจ ำนวนสินค้ำคงเหลือให้มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทได้เตรียมแผนพัฒนำที่ดินแปลงนี้ไว้อย่ำงชัดเจนเรียบร้อยแล้ว  

  (3) เรื่อง ROIC บริษัทมีโครงสร้ำงต้นทุนมำตรฐำนในกำรท ำโครงกำรเฉลี่ยร้อยละ 70 โดยมี
อัตรำก ำไรข้ันต้น (Gross Profit: GP) ร้อยละ 30 ซึ่ง GP จะขึ้นอยู่กับแบรนด์ ส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอยู่ที่ประมำณร้อยละ 10 และมีอัตรำก ำไรก่อนภำษีประมำณ 
ร้อยละ 20  

 ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ สุขีวิก ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 
 ค าถาม ค ำพิพำกษำศำลฏีกำที่ 12696/2558 เร่ืองกำรเรียกคืนค่ำที่ดินลดหลังรังวัด จ ำนวน 78.56 

ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้ส่วนนี้คู่กรณีช ำระเงินในปี 2559 แต่ไม่ปรำกฏในงบกำรเงิน 
ปี 2559 ของรำยงำนประจ ำปี 2560 จึงต้องกำรทรำบว่ำบริษัทได้แสดงตัวเลขดังกล่ำวไว้ที่
ส่วนไหน 
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 ค าตอบ 
 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ปี 2559 บริษัทชนะคดีเรื่องที่ดินลดลงหลังกำรรังวัด 849.30 ตำรำงวำ ซึ่งเป็นที่ดินของ

โครงกำรลุมพินี วิลล์ ประชำชื่น - พงษ์เพชร 2 โดยมีมูลค่ำที่ดินที่ฟ้องร้อง 63.70 ล้ำนบำท 
รวมค่ำปรับ 14.86 ล้ำนบำท ซึ่งเจ้ำของที่ดินช ำระคืนให้บริษัทในปี 2559 โดยบันทึกยอด 
63.70 ล้ำนบำท เป็นกำรลดยอดลูกหนี้อื่น ส่วนยอดค่ำปรับ 14.86 ล้ำนบำท บันทึกเป็น
รำยได้อื่น 

 หลังจำกนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดแสดงควำมเห็นหรือสอบถำมเพิ่มเติมอีก นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ประธำนที่ประชุม  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติ 
 มติที่ประชุม 
      ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำยหลัง
จำกกำรปิดรับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวำระที่ 3 ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 791,983,200 99.8143 
(2)  ไม่เห็นด้วย 5,000 0.0006 
(3)  งดออกเสียง 1,468,300 0.1850 
(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,004 ราย)  793,456,500 - 

 
 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล  
 ประธำนที่ประชุม ได้มอบหมำยให้ นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำน 
 นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ตำมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์) รวมเป็นเงิน 
737,849,384 บำท (เจ็ดร้อยสำมสิบเจ็ดล้ำนแปดแสนสี่หม่ืนเก้ำพันสำมร้อยแปดสิบสี่บำทถ้วน) โดยบริษัทมีหุ้นสำมัญจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้ำล้ำนหกแสนเก้ำหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)  
คิดเป็นร้อยละ 69.46 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน ทั้งนี้เป็นไปตำมที่บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม ซึ่งก่อนหน้ำนี้ บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท (สิบห้ำสตำงค์)  
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน 221,354,815.20 บำท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นสี่พันแปดร้อย  
สิบห้ำบำทยี่สิบสตำงค์)  
 ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ำยที่จะจ่ำยให้เฉพำะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจ ำปี 2561 ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ 
ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท (สำมสิบห้ำสตำงค์) 
รวมเป็นเงิน 516,494,568.80 บำท (ห้ำร้อยสิบหกล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นสี่พันห้ำร้อยหกสิบแปดบำทแปดสิบสตำงค์) 
 



 - ส ำเนำ - 15 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

 บริษัทก ำหนดวันจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 ในส่วนของกำรส ำรองตำมกฎหมำยนั้น บริษัทได้
จัดสรรเงินก ำไรครบตำมจ ำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำม
กฎหมำยอีก  
  หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำน นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะต้องกำรแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่ 

 หลังจำกนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใดแสดงควำมเห็นและสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนที่ประชุมจึงขอให ้
ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติ 

 มติที่ประชุม 

      ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร กำรจ่ำยเงินปันผล และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ภำยหลังจำกกำรปิดรับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วำระที่ 4 ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 793,440,301 99.9979 
(2)  ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
(3)  งดออกเสียง 16,400 0.0020 
(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 

 
 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธำนที่ประชุม กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 
มีสำระส ำคัญว่ำ “ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว อำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ทั้งนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรที่ต้อง
พ้นจำกต ำแหน่งจ ำนวน 4 (สี่) คน คือ 

1.  นำยขันธช์ัย วิจักขณะ   
2.  นำยวีระศักดิ ์ วหำวิศำล   
3.  นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์   
4.  นำยคัมภีร ์ จองธุระกิจ 

 หลังจำกนั้น นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ำ บุคคลทั้ง 4 (สี่) คน คือ นำยขันธ์ชัย วิจักขณะ 
นำยวีระศักดิ์ วหำวิศำล นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ และนำยคัมภีร์ จองธุระกิจ ถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวำระดังกล่ำวนี้ จึงขอให้
ออกจำกห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในกำรพิจำรณำและลงมติของที่ประชุม แต่ยังคงใช้สิทธิในฐำนะของผู้ถือหุ้นลงมติ
ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริษัทในวำระนี้    
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 ภำยหลังจำกบุคคลทั้ง 4 (สี่) คน ได้ออกจำกห้องประชุมแล้ว นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ำ 
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำคุณสมบัติ ประวัติกำรท ำงำนของกรรมกำรที่จะต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 (สี่) คน และได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคคลทั้ง 4 (สี่) คน ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระข้ำงต้น เป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ พร้อมด้วยคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนโปร่งใส ไม่ด่ำงพร้อย และมี
ควำมเห็นที่เป็นอิสระ สมควรเลือกบุคคลทั้ง 4 (สี่) คน ที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับมำเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง 
ทั้งนี้รำยละเอียดเกี่ยวกับอำยุ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และประวัติกำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของบุคคลทั้ง 4 (สี่) คน ปรำกฏตำมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อ
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  
และคณะกรรมกำรบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อทั้ง 4 (สี่) คน เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
เป็นรำยบุคคล 

 ทั้งนี้ นำยวีระศักดิ์ วหำวิศำล กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระตำมที่บริษัทก ำหนด ถึงแม้ว่ำจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเกิน
กว่ำ 9 ปี โดย นำยวีระศักดิ์ วหำวิศำล เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติสอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ และมีกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยบริหำร มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกรอบคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)   
ซึ่งเข้มกว่ำคุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำน นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องกำร
แสดงควำมเห็นหรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่ 

 ในวำระนีไ้ด้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมฝำ่ยบริหำรโดยสรุปดงันี้ 
 นายทรงพล  สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น 
 ค าถาม ที่ 1 อะไรคือจุดเด่นของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระ และอะไรเป็นจุดเชื่อมโยงให้

เป็นไปในทิศทำงที่บริษัทก ำหนดและวำงไว้ 
 ค าถามที่ 2 บริษัทเคยได้มีกำรหำรือในเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระที่มีระยะเวลำนำนเกิน 

9 ปี รวมถึงประเด็นของกำรคงไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้ถือหุ้น และในอนำคต 
มีกำรก ำหนดนโยบำยเร่ืองกรอบเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระหรือไม่ 

 ค าถามที่ 3 กรรมกำรอิสระทั้ง 4 ท่ำน ที่ได้ถูกเชิญออกไปนี้ มีหน้ำที่และบทบำทอย่ำงไรในกำร
ช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในอนำคต 

 ค าตอบ     
 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบในกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

อิสระ แต่ในอนำคตอำจมีกำรก ำหนดในเรื่องนี้ อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนเป็นผู้ที่มี
ควำมโดดเด่น และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ท ำงำนกับบริษัทมำนำน และมี
ควำมคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี เหมำะสมในกำรพิจำรณำกลับเข้ำเป็นกรรมกำร
บริษัทต่อไป จึงเสนอชื่อต่อที่ประชุมพิจำรณำเห็นชอบ และแต่งตั้งกลับเข้ำรับต ำแหน่ง  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมเพิ่มเติม นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ จึงขอให้ที่ประชุมพิจำรณำและลง
มติเป็นรำยบุคคล  
 มติที่ประชุม 
    ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 (สี่) คน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระที่ 5 ดังนี้ 
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 5.1   กำรออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 792,529,801 99.8831 

(2)  ไม่เห็นด้วย 159,200 0.0200 
(3)  งดออกเสียง 767,700 0.0967 

(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 

 
 5.2   กำรออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 725,095,591 91.3843 
(2)  ไม่เห็นด้วย 67,593,410 8.5188 

(3)  งดออกเสียง 767,700 0.0967 
(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 

 
 5.3  กำรออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 779,902,801 98.2917 

(2)  ไม่เห็นด้วย 13,536,200 1.7059 

(3)  งดออกเสียง 17,700 0.0022 

(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 

 
 5.4    กำรออกเสียงลงมติแต่งตัง้ นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 791,314,901 99.7300 

(2)  ไม่เห็นด้วย 1,374,100 0.1731 

(3)  งดออกเสียง 767,700 0.0967 

(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 
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 ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 12 คน โดยมีรำยชื่อดังตอ่ไปนี ้
  1. นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ   
  2. นำยวฒุิพล สุริยำภิวัฒน์  
 3.  นำยขันธ์ชยั วิจักขณะ 
 4. นำยเกริก วณิกกุล 
  5. นำยวีระศักดิ ์ วหำวิศำล  
  6. นำงจงจิตต ์  ฐปนำงกูร  
  7. นำยทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข   
  8. นำยพิเชษฐ  ศุภกิจจำนุสนัติ ์  
  9. นำงยุพำ  เตชะไกรศรี  
10. นำยคัมภีร ์  จองธุระกิจ 
11. นำยโอภำส  ศรีพยัคฆ์  
12. นำยจรัญ  เกษร 

 โดยมี นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ  นำยวุฒิพล สุริยำภิวัฒน์  นำยขันธ์ชัย วิจักขณะ นำยเกริก วณิกกุล และนำยวีระศักดิ์ 
วหำวิศำล รวม 5 (ห้ำ) คน เป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

 หลังจำกนั้น นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ได้ขอเชิญกรรมกำรบริษัททั้ง 4 (สี่) คนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรกลับมำร่วม

ประชุมในห้องประชุม 

 

 วาระที่ 6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 ประธำนที่ประชุม มอบหมำยให้ นำยขันธ์ชัย วิจักขณะ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  

เป็นผู้รำยงำน 

 นำยขันธ์ชัย วิจักขณะ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 สรุปใจควำม

ส ำคัญว่ำ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน 

ในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐำนะที่เป็นกรรมกำรของบริษัทและข้อบังคับบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจควำมส ำคัญว่ำ 

กรรมกำรของบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนด และเงินตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปีจะเป็นจ ำนวนเท่ำใดให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนดเป็นครำวๆ ไป โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะ

น ำไปจัดสรรเอง 

 ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุม         

ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล ดังนี้ 

 1. เสนอบ ำเหน็จกรรมกำรส ำหรับผลกำรปฏิบัติงำนปี 2560 โดยบ ำเหน็จกรรมกำรคิดค ำนวณจำกอัตรำกำรเติบโตของยอด 

เงินปันผลของผู้ถือหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 5,108,673.50 บำท (ห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสำมบำทห้ำสิบสตำงค์)  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะน ำไปจัดสรรกันเอง  
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 2. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวม 5,790,000.-บำท 
(ห้ำล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยในส่วนค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัทจะเป็นค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท
จ ำนวน 12 คน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดได้จำกเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
 3. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นกำรประกันสุขภำพกลุ่มและกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
โดยเป็นรำยกำรประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงำนทั้งองค์กร 
 โดยทั้ง 3 รำยกำรที่เสนอข้ำงต้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำนของ นำยขันธ์ชัย วิจักขณะ แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้องกำรแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำร หรือไม่ 

 หลังจำกนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใดแสดงควำมเห็นและสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำและลงมติ 
 มติที่ประชุม 
      ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยภำยหลังจำก
กำรปิดรับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวำระที่ 6 ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 791,559,001 99.7608 

(2)  ไม่เห็นด้วย 1,111,100 0.1400 

(3)  งดออกเสียง 786,600 0.0991 

(4)  บัตรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,006 ราย)  793,456,701 - 
 
 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
 ประธำนที่ประชุม มอบหมำยให้ นำยวุฒิพล สุริยำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้รำยงำน 
 นำยวุฒิพล สุริยำภิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ”) เนื่องจำกมี
มำตรฐำนในกำรท ำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โ ดยได้พิจำรณำ
เปรียบเทียบกับปริมำณงำนและอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทว่ำมีควำมเหมำะสม จึงขออนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง 
ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
 1.  นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7764 
 2.  นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5599 
 3.  นำงสำวสุภำภรณ ์ มั่งจิตร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125  

 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ ำปี 2561 โดยเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน    
ของบริษัท โดยมีอัตรำค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 1,620,000.-บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 
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 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ คณะกรรมกำรบริษัทเสนอให้ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ
ด ำเนินกำรจัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตคนอื่นจำกส ำนักงำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน  
โดยส ำนักงำนสอบบัญชียังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ จ ำกัด บริษัท 
ลุมพินี โปรเจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท พรสันติ จ ำกัด บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ำกัด และ
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จ ำกัด 

 อนึ่ง ก่อนลงมติ ตำมมำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดว่ำ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมกำร  พนักงำน ลูกจ้ำง หรือด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์  นำงสำวสมจินตนำ  
พลหิรัญรัตน์ และนำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร ไม่ได้เป็นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท และ
บริษัทไม่ได้ใช้บริกำรทำงวิชำชีพด้ำนอื่นๆ จำกส ำนักงำนของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่ำว รวมตลอดถึงไม่มีควำมสัมพันธ์
หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวนี้ 

 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำน นำยวุฒิพล สุริยำภิวัฒน์ แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะต้องกำรแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่ 

 ในวำระนีไ้ด้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมฝำ่ยบริหำร โดยสรุปดังนี ้

 นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 ค าถามที่ 1  เห็นควรระบุค ำอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับค่ำสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น และควรมีตำรำงเปรียบเทียบ

ค่ำสอบบัญชีย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบ 

 ค าตอบ 

 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ขอบคุณส ำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทขอรับไว้พิจำรณำปรับปรุงในครั้งหน้ำ 

 ค าถามที่ 2   ในวำระที่ 6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ลดลงจำกปีที่แล้ว ซึ่งคิดค ำนวณจำกอัตรำกำรเติบโต

ของยอดเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ควรมีตำรำงเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบว่ำลดลงตำม

อัตรำกำรเติบโตของยอดเงินปันผลอย่ำงไร 

 ค าตอบ 

 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรตำมอัตรำเดียวกับกำรจ่ำยเงินปันผล โดยในปีนี้

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเท่ำกับ 45 สตำงค์ แต่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้ปรับ

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นเป็น 50 สตำงค์ แต่ยังคงกำรจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรในอัตรำเดิม 

เนื่องจำกผลประกอบกำรไม่ดี ส ำหรับควำมเห็นในเรื่องกำรเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี

ย้อนหลัง เห็นว่ำเป็นเร่ืองที่ดี ขอบคุณส ำหรับข้อเสนอแนะ 
  
 หลังจำกนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใดแสดงควำมเห็นและสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำและลงมติ 
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 มติที่ประชุม 

      ที่ประชุมพจิำรณำแล้วมีมติแต่งตั้ง   

 1.  นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่   7764 

 2.  นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่   5599  

 3.  นำงสำวสุภำภรณ ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่   8125 

 แห่งส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 และอนุมัติค่ำสอบบัญชีเป็นเงินจ ำนวน 

1,620,000.-บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนสองหม่ืนบำทถ้วน) ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ที่ประชุม

อนุมัติให้ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ ด ำเนินกำรจัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตคนอื่นจำกส ำนักงำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชี  

และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ภำยหลังจำกกำรปิดรับกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน

วำระที่ 7 ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 728,749,201 91.8439 
(2)  ไม่เห็นด้วย 63,949,100 8.0594 

(3)  งดออกเสียง 766,400 0.0965 
(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,007 ราย)  793,464,701 - 

 
 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
 ประธำนที่ประชุม ได้มอบหมำยให้ นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำน 
 นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทภำยในวงเงิน 
ไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ประเภทหุ้นกู้  :  หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิ ทธิ             
มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำม
เหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออก และเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง  

วงเงิน  :  จ ำนวนไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท (โดยไม่รวมวงเงินหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ตำมที่
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2553) 
หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ โดยจะท ำประกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ ำนวน ทั้งนี้ 
บริษัทสำมำรถออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขำยหุ้นกู ้ 
เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีกำรไถ่ถอนไปแล้วได้ภำยในวงเงินดังกล่ำว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท
ออกจ ำหน่ำยแล้วและยังไม่ไถ่ถอนในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจ ำนวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่ำว  
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สกุลเงิน  :  เสนอขำยในสกุลเงนิบำท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำภำยในวงเงนิ  

อัตรำดอกเบี้ย  :  ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะทีอ่อกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง  

อำยุของหุ้นกู้  :  ตำมที่จะก ำหนดในแต่ละครำว โดยขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

หรือตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในครำวนั้น  

กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด  :  ผู้ถือหุ้นกู้อำจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก ำหนด และ/หรือบริษัทอำจมีหรือไม่

มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก ำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและเงื่อนไขของกำร

ออกหุ้นกู้ในแต่ละคร้ัง  

วิธีกำรเสนอขำย  :  เสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือต่ำงประเทศให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพำะเจำะจง และ/หรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถำบันในประเทศ และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถำบันในต่ำงประเทศทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน ซึ่งอำจเป็นกำรเสนอขำยในครำวเดียว
หรือหลำยครำว และ/หรือเป็นโครงกำร และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)  

วัตถุประสงค์  :  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งกำรขยำยธุรกิจ  
ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรได้รับมอบหมำยมีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้
ก ำหนด ตำมควำมจ ำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องก ำหนดตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะกำรขำยหุ้นกู้ จ ำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขำยใน 
แต่ละครำว ประเภทของหุ้นกู้ กำรค้ ำประกัน หลักประกัน รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ 
ระยะเวลำไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก ำหนด สิทธิและหน้ำที่อื่นใดตำมประเภทหุ้นกู้ที่จะ
ออกในแต่ละครำว อัตรำดอกเบี้ย วิธีกำรช ำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีกำรและระยะเวลำ
กำรเสนอขำยและจัดสรร และรำยละเอียดกำรเสนอขำย กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
และ/หรือผู้จัดกำร กำรจัดจ ำหน่ำยหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงกำร
น ำหุ้นกู้ดังกล่ำวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดตรำสำรหนี้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือตลำดรองใดๆ รวมถึง 
องค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรขออนุญำตด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล และกำร
ด ำเนินกำรอื่นใดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ทั้งปวง 
ตำมที่จ ำเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

  หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรำยงำน นำยโอภำส ศรีพยัคฆ์ แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะต้องกำรแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรหรือไม่ 

 หลังจำกนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรำยใดแสดงควำมเห็นและสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ที่
ประชุมพิจำรณำและลงมติ 
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 มติที่ประชุม 
      ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติอนุมัติกำรออกและกำรเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทภำยในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 
ภำยหลังจำกกำรลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวำระที่ 8 ดังนี้ 

มติ 
จ านวนเสียงที่ลงมติ     
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วม
ประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1)  เห็นด้วย 793,391,518 99.9907 

(2)  ไม่เห็นด้วย 37,000 0.0046 

(3)  งดออกเสียง 36,183 0.0045 

(4)  บัตรเสีย 0 - 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (1,007 ราย)  793,464,701 - 

 
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 หลังจำกเสร็จสิ้นกำรพิจำรณำตำมระเบียบวำระจำกวำระที่ 1 ถึงวำระที่ 8 แล้ว ประธำนที่ประชุมได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ 
มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องกำรแสดงควำมเห็น หรือสอบถำมฝ่ำยบริหำรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

 ในวำระนีไ้ด้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมฝำ่ยบริหำร โดยสรุปดังนี ้
 นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: 

 ข้อเสนอแนะ (1) เสนอให้ปรับวิธีในกำรสง่แบบสอบถำมโดยใช้วิธสี่งจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ หรือแบบ
     “QR Code” ซึ่งจะมีควำมสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทั้งสองฝ่ำย 

  (2) ควรลดขั้นตอนในกำรตรวจเอกสำร กรณีผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อน  
  (3) ขอให้ทีมงำนพิสูจน์อักษรใช้ควำมระมัดระวังในเร่ืองกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ   
   เนื้อหำในเอกสำรที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น  
 ค าตอบ  
 นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ  กล่ำวขอบคุณส ำหรับข้อเสนอแนะ 

  จำกนั้นมีเจ้ำของร่วมได้ร้องเรียนเรื่องน้ ำรั่วจำกห้องด้ำนบน และให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกำรอยู่อำศัยอีกหลำยเรื่อง  
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมในครั้งนี้ ประธำนที่ประชุมจึงได้ขอให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องรับเรื่องร้องเรียนจำกเจ้ำของร่วม
ท่ำนดังกล่ำว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดกำรประชุม นำยอมรศักดิ์ นพรัมภำ ประธำน
กรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ณ เวลำปิด
ประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมร่วมประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 352 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 64,495,687 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะจ ำนวน 655 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 728,969,014 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและมอบฉันทะจ ำนวน 
1,007 รำย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 793,464,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7687 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท
จ ำนวน 1,475,698,768 หุ้น                
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 หลังจำกนั้น ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท
มำโดยตลอด รวมทั้งขอเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนที่มี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ท ำให้บริษัทสำมำรถมีผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และขอขอบคุณปิยมิตรทำง
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