
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. 
ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร 

1168/7 ถ.พระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500 
 
 

 กอนเปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 บริษัทไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงสิทธิประโยชน 
บทบาทหนาที่ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ดังนี้  

1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือที่ไดรับมอบฉันทะมา 
2. กอนเริ่มลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ บริษัทจะปดรับการลงทะเบียนเปนการชั่วคราว โดยจะเปดรับ

ลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแตละระเบียบวาระเสร็จส้ิน ซึ่งในการลงคะแนนเสียง ทาน
ประธานจะขอใหผูถือหุนซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู ไดลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในชองคะแนนเห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหชัดเจน และลงลายมือชื่อกํากับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนใน
แตละระเบียบวาระ โดยจะถือวาคะแนนเสียงในสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นดวยของทุกวาระหลังจากการ
ประชุมเสร็จส้ิน สวนผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงตามความประสงค
ของทานผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผู
ถือหุนบันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระตางๆ เรียบรอยแลว สําหรับการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทไดใชโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทางศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจัดเจาหนาที่เขา
มาดําเนินการนับคะแนนในแตละระเบียบวาระอยูบริเวณดานหลังของหองประชุมนี้ โดยบริษัทถือเปนหนึ่ง
ใน 44 บริษัทจดทะเบียนที่ใชโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกทานผูถือหุน และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

3. กรณีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เริ่มเขารวมการประชุมตั้งแตระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนน
เสียงตั้งแตระเบียบวาระนั้นเปนตนไป 

4. ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเปน
การรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของทาน ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบใหกับ
เจาหนาที่ที่หนาประตู เพื่อเจาหนาที่จะไดนําบัตรลงคะแนนของทานมานับคะแนนให เมื่อถึงระเบียบวาระ
นั้นๆ 

5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอ
คําถามขอใหยกมือ และเมื่อทานประธานอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนดวยวาเปนผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรือคําถามที่ไมตรงกับ
ระเบียบวาระนั้นๆ ทานประธานจะขอใหเสนอหรือสอบถามใหมในชวงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 
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ซึ่งเปนวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ ไดเรียนเชิญผูถือหุนที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการของ
บริษัทภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
 นายปกรณ ทวีสิน ประธานกรรมการ ซึ่งเปนประธานที่ประชุมแถลงวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวย
ตนเอง จํานวน 31 ราย ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 64 ราย  รวมเปนจํานวนผูมาประชุม 95 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 
656,122,951 หุน คิดเปนรอยละ 44.46 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 1,475,698,768 หุน ครบเปน
องคประชุม และเปนไปตามขอบังคับของบริษัท (โดยในระหวางการประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้นนับจํานวนได 14,629,675 หุน รวมจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 670,752,626 หุน)  

ประธานไดเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 และแจงใหผูถือหุนที่มารวมประชุมรับทราบ ดังนี ้
 

บริษัทมีกรรมการมารวมประชุมทั้งส้ิน 14 ทาน ประกอบดวย 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  6 ทาน คือ 
(1) นายปกรณ   ทวีสิน   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
(2) ศาสตราจารย ศิริ  เกวลินสฤษดิ์  รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
(3) นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(4) นายเทพ   รุงธนาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
     (รวมทั้งเปนกรรมการอิสระที่ไดรับการมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย) 
(5) นายวีระศักดิ์   วหาวิศาล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
     (รวมทั้งเปนกรรมการอิสระที่ไดรับการมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย) 
(6) นายวุฒิพล   สุริยาภิวัฒน  กรรมการ และกรรมการอิสระ 
 

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน คือ 
(1) นายทวีชัย   จิตตสรณชัย  รองประธานกรรมการ 
(2) นายธีรชัย   ปญจทรัพย  กรรมการ 
(3) นางจงจิตต   ฐปนางกูร  กรรมการ 
 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 ทาน คือ 
(1) นายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

และประธานเจาหนาที่บริหาร 
(2) นางยุพา   เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร 
(3) นายพิเชษฐ   ศุภกิจจานุสันติ์  กรรมการบริหาร 
(4) นายคัมภีร   จองธุระกิจ  กรรมการบริหาร 
(5) นายโอภาส   ศรีพยัคฆ  กรรมการผูจัดการ 
 

ประธานไดกลาวแนะนําผูบริหารที่มารวมประชุมในครั้งนี้ดวย ไดแก 
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(1)  นายจรัญ  เกษร  กรรมการผูจัดการ 
      บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท จํากัด 
 (2)  นายสรรค  สุขุขาวดี  กรรมการผูจัดการ  

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด 
 (3)  นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี กรรมการผูจัดการ 
      บริษัท พรสันติ จํากัด 
 (4)  นายสมบัติ  กิตติโภคิรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการ 
       

รวมทั้งแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่มาเขารวมประชุมดวย ไดแก 
 (1)  นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ  
  

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550  
     ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทแลว ซึ่งคณะกรรมการเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว
ไดบันทึกถูกตอง จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
 

มติ      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่ง 
    ประชุมเมื่อวันที ่26 เมษายน 2550 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 669,643,211    99.84 
(2) ไมเห็นดวย -     - 
(3) งดออกเสียง     1,066,600      0.16 

รวม 670,709,811 100.00 
 

 

วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกจิการ ในรอบป 2550 
 ประธานขอใหนายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร  

เปนผูรายงาน ซึ่งนายทิฆัมพรไดรายงานสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของป 2550 เพิ่มเติมจากรายงานประจําปที่
ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว ดังนี้ 

- วิสัยทัศน ป 2548-2550 และสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทตามวิสัยทัศน 
- วิสัยทัศน ป 2551-2553 
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 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ประธานไดมอบหมายให นายโอภาส ศรีพยัคฆ กรรมการ
ผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน และกลยุทธของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งนายโอภาสไดรายงานสรุป 
ดังนี้ 

 

2.1  โครงการที่รับรูรายไดในป 2550  

โครงการ ยูนิต 
มูลคา 

 (ลานบาท) 
ยอดขาย 
(รอยละ) 

นราธิวาส-เจาพระยา 1,306 3,500  96 
พหล-สะพานควาย 1,093 2,200 100 ลุมพินี เพลส 

 ปนเกลา 2    651 1,200 100 
รวม 3,050 6,900  

 
2.2  โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2551

โครงการ ยูนิต 
มูลคา 

 (ลานบาท) 
ยอดขาย 
(รอยละ) 

ลุมพินี เพลส รัชดา–ทาพระ   850 1,500  76 
ลุมพินี วิลล รามคําแหง 44    827 1,200 100 
ลุมพินี คอนโดทาวน บดินทรเดชา-รามคําแหง 3,445 2,600  82 
ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-หลักส่ี 1,568 1,200 100 
ลุมพินี วิลล  รามอินทรา-หลักส่ี 1,271 1,200  77 

รวม 7,981 7,700  
 
2.3 โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2552

โครงการ ยูนิต 
มูลคา 

 (ลานบาท) 
ยอดขาย 
(รอยละ) 

ลุมพินี วิลล ประชาชื่น-พงษเพชร      958 1,250   88 
ลุมพินี สวีท ปนเกลา     547 1,300 100 
ลุมพินี คอนโดทาวน รัตนาธิเบศร  1,952 1,450   40 
ลุมพินี วิลล  รามคําแหง 26     998 1,200   60 
ลุมพินี สวีท พระราม 8     182    400   58 
ลุมพินี เพลส พระราม 8 1,131 1,800   49 

รวม 5,768       7,400  
 

2.4 โครงการที่คาดวาจะรับรูรายไดในป 2553 ไดแก โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9 
    ทั้งนี้ สรุปผลการดําเนินงานโดยรวมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งในป 2550 บริษัทมีรายไดเติบโตขึ้นรอยละ 

36 ในขณะที่ผลกําไรเติบโตขึ้นรอยละ 21 โดยบริษัทไดดําเนินการดอยคาสินทรัพยไดแก ที่ดินบริเวณถนนนราธิวาส
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ราชนครินทรจํานวน 250 ลานบาท เนื่องจากไมสามารถพัฒนาโครงการไดตามแผนที่วางไว ทั้งในเรื่องของขนาดและ
ระยะเวลาโครงการ 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  
  ทานประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
 

ผูถือหุน  สอบถามวาบริษัทมีวิธีดําเนินการอยางไร เพื่อรองรับกับนโยบายใหมๆ ที่หนวยงานราชการกําหนดขึ้น  
นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูชี้แจงวา บริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทุกดานเปนการลวงหนาและล้ําหนาคูแขงขันตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคิดคน
นวัตกรรมใหมเพื่อใหลูกคาสามารถเบิกเงินกูกอนไดรับโฉนด 
  

ผูถือหุน ขอใหอธิบายรายละเอียดในการดําเนินกลยุทธระยะกลางของบริษัทในเรื่องการเพิ่มผลิตภัณฑที่ไมเปน
อาคารชุด (Non-Condo) 
นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ชี้แจงวาผลิตภัณฑที่ไมเปนอาคารชุด หมายถึงผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นๆ เชน อาคาร
พาณิชย ซึ่งมี บริษัท พรสันติ จํากัด เปนผูดําเนินการพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารชุดเพียงอยาง
เดียว 
 

ผูถือหุน ขอใหอธิบายถึงแผนการพัฒนาของบริษัท พรสันติ จํากัด 
นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ชี้แจงวา บริษัท พรสันติ จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมใชอาคารชุด ใหมีการ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อเกื้อหนุนบริษัทอยางแทจริง 
 

ผูถือหุน  สอบถามวาบริษัท ลุมพินี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จํากัด  (LPP) และบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท 
เซอรวิส จํากัด (LPS) ใหบริการเฉพาะกับบริษัทเทานั้นหรือไม และเหตุใด LPS จึงยังไมมีรายได  
นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ชี้แจงวาบริษัทดําเนินการปรับโครงสรางองคกรเมื่อปลายป 2550 โดยกําหนดให 
                    -    LPS รับผิดชอบการบริหารงานขาย งานกอสราง และงานซอมหองชุดใหแกลูกคา 
    -    LPP รับผิดชอบการบริหารอาคารชุด และบริหารชุมชนในทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น 
              โดยทั้ง 2 บริษัทรับผิดชอบเฉพาะโครงการของบริษัทแม โดย LPS นั้นไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ
ปลายป 2550 จึงยังไมมีรายได 
 

ผูถือหุน  สอบถามวา ในอนาคต บริษัท LPP และ LPS จะเติบโตดวยตัวเอง โดยไมตองพึ่งพาบริษัทแมใชหรือไม 
นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ชี้แจงวาบริษัทดําเนินการปรับโครงสรางองคกรเมื่อปลายป 2550 โดยกําหนดให 

- LPS มีรายไดจากการบริหารงานใหกับ LPN  และบริษัทที่ LPN รวมลงทุน (Joint Venture)ดวย  
- LPP มีรายไดจากการรับจางบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 

 

ผูถือหุน  สอบถามวา ในกรณีของบริษัทแกรนด ยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท  จํากัด (GUD) ซึ่งทําธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพัก
อาศัยเชนเดียวกับบริษัท โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 20 นั้น จะกอใหเกิดความขัดแยงหรือไม 
นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข  ชี้แจงวาประเด็นดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยง เนื่องจากบริษัทเปนเพียงผูลงทุน 
(Investor) ในบริษัท แกรนดยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท จํากัด เทานั้น 
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ผูถือหุน  ขอใหอธิบายถึงลักษณะโครงการ Silver Condo 
นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข  ชี้แจงวาบริษัทอยูระหวางศึกษาการจัดทําโครงการดังกลาว โดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ 
ชี้แจงเพิ่มเติมวา Silver Condo เปน Niche Market โดยเปนอาคารชุดเพื่อผูสูงอายุคนไทยที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต และไมมีภาระใดๆ หรืออาจเปนลูกคาเดิมที่เคยซื้ออาคารชุดพักอาศัยของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะ รายละเอียด และ
ทําเลที่ตั้งโครงการจะสามารถตอบสนองกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนและลงตัว 
 

ผูถือหุน  สอบถามวา ตามแผนงานของบริษัทที่จะเปดตัว 6-8 โครงการทุกป บริษัทไดคํานึงถึงภาวะการแขงขัน หรือ
ปญหาฟองสบูหรือไม  
นายทิฆัมพร เปลงศรีสุข  ชี้แจงวา บริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ
ของลูกคาที่อยูในมือตลอดเวลา ซึ่งทางบริษทับริหารความเสี่ยงโดยการไมซื้อที่ดินเก็บไว อยางไรก็ตาม การเปนผูนํา
ดานทําเล และการบริหารโครงการจากความชํานาญและความเปนมืออาชีพทําใหบริษัทมีความไดเปรียบคูแขงใน
เรื่องงานขายและการบริหารชุมชน 
 

ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑในการคํานวณตัวเลขดอยคาที่ดิน 
นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข ชี้แจงหลักการในการดอยคาที่ดินจํานวน 250 ลานบาทวา หากบริษัทมีการซื้อที่ดินแลว
นํามาพัฒนาโครงการจะตองไดผลตอบแทนขั้นตนประมาณรอยละ  30 ซึ่งการดอยคาที่ดินก็เปนไปตามหลักการ
ของการพัฒนาที่ดินของบริษัทเชนกัน 
        ไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม  

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2550 ที่คณะกรรมการนําเสนอ  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ประธานมอบหมายให นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  เปนผูรายงาน 
นายสมบัติ  กิตติโภคิรัตน  ไดรายงานสรุปสถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท โดยผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด ณ 
    วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
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วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไร และการจายเงินปนผล 
ประธานมอบหมายให นายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่

บริหาร เปนผูรายงาน 
นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2550 ซึ่งมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานคิดเปนเงิน 927.74 ลานบาท (เการอยยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดส่ีลาน
บาท) คณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว จึงขอเสนอการจายเงินปนผล โดยจัดสรรกําไรจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2550  ในอัตราหุนละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ี
รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 472,223,605.76 บาท (ส่ีรอย
เจ็ดสิบสองลาน สองแสนสองหมื่นสามพันหกรอยหาบาทเจ็ดสิบหกสตางค) หรือคิดเปนรอยละ 50.90 ของกําไรสุทธิ 
ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2550 
ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวน 147,569,876.80 บาท (หนึ่ง
รอยส่ีสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค) จึงคงเหลือเงินปนผลจายในงวดนี้ใน
อัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค) คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 324,653,728.96 บาท (สามรอยยี่สิบส่ีลาน
หกแสน หาหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบแปดบาทเกาสิบหกสตางค) ซึ่งไดกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปนผลเปนวันเดียวกับสิทธิในการเขารวมประชุม คือในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ใหครบ
ตามจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเปนเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลานบาท) 
 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2550 ใน 

อัตราหุนละ0.32 บาท (สามสิบสองสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบ
หาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 472,223,605.76 
บาท  (ส่ีรอยเจ็ดสิบสองลานสองแสนสองหมื่นสามพันหกรอยหาบาทเจ็ดสิบหกสตางค) ซึ่ง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงาน 6 
เดือนแรกของป 2550ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) คิดเปนเงินปนผลจาย
ระหวางกาลจํานวน 147,569,876.80 (หนึ่งรอยlส่ีสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอย
เจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค) จึงคงเหลือเงินปนผลจายในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.22 บาท 
(ยี่สิบสองสตางค) คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 324,653,728.96 บาท (สามรอยยี่สิบส่ีลานหก
แสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบแปดบาทเกาสิบหกสตางค) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด
ทะเบียน ณ วันจันทรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. กําหนดรับเงินปนผลในวันพุธที่ 7 
พฤษภาคม 2551 และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ใหครบตาม
จํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเปนเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบหาลาน
บาท)  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
 
วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามขอบังคับของบริษัท หมวดคณะกรรมการ  ขอ 11 กําหนดวา “ใน
การประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกัน  สวนปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง หากมีผูอยูในตําแหนงนานที่สุดมากกวาจํานวนที่จะตองออก  
ใหใชวิธีจับสลากกันระหวางผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น  กรรมการผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”  
 

 โดยในป 2551มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวนทั้งส้ิน 5 ทาน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 1. นายปกรณ  ทวีสิน 
 2. ศาสตราจารยศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 
 3. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน  
 4. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 
 5. นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข   
 

 เนื่องจากประธานที่ประชุมเปนกรรมการคนหนึ่งที่ครบกําหนดจะตองออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้
ดวย  จึงมอบหมายใหนายทวีชัย  จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม   ซึ่งมอบหมายให นาย
โอภาส ศรีพยัคฆ เปนผูดําเนินการประชุมตั้งแตวาระนี้เปนตนไป และกรรมการทั้ง 5 ทานที่มีสวนไดเสียในวาระนี้ ได
ออกจากที่ประชุมเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมาภิบาลที่ดี 

 

 คณะกรรมการมีมติขอเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ 
มีประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางดียิ่งเพื่อประโยชน
และความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผานการอบรมในหลักสูตรตางๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนําเสนอแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแตงตั้งกรรมการที่ออกตาม

วาระทั้ง 5 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติแตงตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้ 
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายปกรณ  ทวีสิน 
(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
2.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ศาสตราจารยศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 
(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
3.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน 
(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
4.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 
(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข 
(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 
 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปจจุบัน มีจํานวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี ้

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

 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ

     นายโอภาสขอใหนายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูรายงานใน
วาระนี้ 

 นายอมรศักดิ์ไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทน 3 ป
ยอนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2551 เปนจํานวนเงิน 6,480,000 บาท (หกลานสี่แสนแปดหมื่น
บาท) ซึ่งเทากับในป 2550 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจ
ในป 2550 เปนจํานวนเงิน 4,590,000 บาท (ส่ีลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการจะดําเนินการจัดสรร
ตอไป 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 เปนจํานวนเงิน 

6,480,000 บาท (หกลานส่ีแสนแปดหมื่นบาท) และบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2550 จํานวน 4,590,000 บาท(ส่ีลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามที่
เสนอ ซึ่งคณะกรรมการจะนําไปจัดสรรกันตอไป โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 
ดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 

(2) ไมเห็นดวย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 

 
วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

 นายโอภาสไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณา
เสนอแตงตั้งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 
2982 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ซึ่งทั้งสองทานเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ติดตอกันตั้งแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2550 และยังมีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ 
กับบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี จึงขออนุมัติคาตอบแทนจํานวน 850,000 บาท (แปดแสนหาหมื่นบาท) 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 
หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปน
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ผูสอบบัญชีประจําป 2551 และอนุมัติคาตอบแทนจํานวน 850,000 บาท (แปดแสนหาหมื่น
บาท) ตามที่เสนอ โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 670,752,626 100.00 

(2) ไมเห็นดวย - - 

(3) งดออกเสียง - - 

รวม 670,752,626 100.00 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

      ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายโอภาส ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานในการดําเนินการ
ประชุม ไดกลาวขอบคุณในนามของประธานและคณะกรมการบริษัทตอผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม
และกลาวปดประชุมเวลา 12.30 น. 

 
 
 
 

ลงชื่อ _____________________ _____ประธานที่ประชุม 
                                                                                      (นายปกรณ    ทวีสิน) 

 
 

ลงชื่อ_________________________________ผูบันทึกการประชุม 
                (นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี) 
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