
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2549 
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549   เวลา 14.00 น. ณ หองสัมมนา  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน)  อาคารลุมพินี  ทาวเวอร ช้ัน 11  เลขที่ 1168/7  ถนนพระราม 4   แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 
  

 นายปกรณ   ทวีสิน     ประธานกรรมการ  เปนประธานที่ประชุม  ประธานแถลงวา  มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะหผูอื่นเขารวมประชุม จํานวน  65 ราย  รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 517,490,114หุน  
คิดเปนรอยละ 35.07 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  จํานวน  1,475,698,768 หุน  ครบเปนองค
ประชุม และเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 
25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
  

 ประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุมและกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ประธานไดแจงใหผูถือ
หุนที่มารวมประชุมรับทราบดังนี้ 
 

 บริษัทมีกรรมการ   รวม 12 ทาน   มารวมประชุมทั้งสิ้น 12 ทาน   ประกอบดวย 
กรรมการอิสระ 5 ทาน คือ 

 (1) นายปกรณ  ทวีสิน  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
(2) ศาสตราจารย ศิริ  เกวลินสฤษดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 (3) นายเทพ             รุงธนาภิรมย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (4) นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 (5) นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน คือ 
 (1) นายทวีชัย  จิตตสรณชัย กรรมการ 
 (2) นายธีรชัย   ปญจทรัพย กรรมการ 
 (3) นางจงจิตต  ฐปนางกูร กรรมการ 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน คือ 
 (1) นายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร 
 (2) นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร 
 (3) นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์  กรรมการบริหาร 
 (4) นายคัมภีร  จองธุระกิจ กรรมการบริหาร 
  

 และ นายโอภาส     ศรีพยัคฆ    รักษาการกรรมการผูจัดการ    
  

นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีของบริษัท  จากสํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  ไดเขารวม
ประชุมดวย 



ประธานแจงวา สําหรับการออกเสียงลงมติในวาระตางๆ  ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน 
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใชวิธีนับจํานวนเสียงที่ไมเห็นดวยและที่งดออกเสียงเทานั้นเพื่อนํามาหัก
จากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเทากับคะแนนเสียงที่เห็นดวย   เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง  
ประธานจะสอบถามความเห็นของทานผูถือหุนในแตละวาระ  โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดที่ไม
เห็นดวย  หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด  ขอใหทานผูถือหุนกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการ
ลงคะแนน  และสงใหแกเจาหนาที่เพื่อสรุปผลคะแนน กรณีวาระใดมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย จะแจงเพื่อขอใหงด
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ  และจะทําการสรุปคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อเปนการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาล
ที่ดีขององคกร   
 

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังตอไปนี้ 
 

 วาระที่ 1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 
ประธาน     ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2548 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุม   ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว  ไดบันทึกถูกตอง  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548    

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
28 เมษายน 2548  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 504,826,900 97.55 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 12,663,214 2.45 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 2  เร่ือง คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินกิจการในรอบป 2548

ประธานขอใหนายทิฆัมพร เปลงศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน ซึ่งนายทิฆัมพร ได
รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2548 เพิ่มเติมจากรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวดังนี้ 

 

2.1 โครงการที่เสร็จสิ้นในป 2548 

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
ลุมพินี เพลส พระราม 3 ริเวอร วิว 497 1,030 
ลุมพินี วิลล พหล-สุทธิสาร 861 1,406 
ลุมพินี เซ็นเตอร สุขุมวิท 77 872 898 

รวม 2,230 3,334 
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2.2 โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาในป  2548  

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
ปนเกลา 580 1,110 

ลุมพินี เพลส 
นราธิวาส - เจาพระยา 1,306 3,560 
สุขุมวิท 77 987 1,550 

ลุมพินี วิลล 
ศูนยวัฒนธรรม 1,324 1,950 

ลุมพินี เซ็นเตอร นวมินทร 442 390 

รวม 4,639 8,560 
 

2.3 โครงการใหมท่ีจะพัฒนาในป 2549 

โครงการ ยูนิต มูลคาโครงการ (ลานบาท) 
พหล-สะพานควาย 1,093 2,200 
รัชดา-ทาพระ 929 1,600 ลุมพินี เพลส 

ปนเกลา 2 650 1,200 
ลุมพินี วิลล รามคําแหง 44 1,500 1,200 
ลุมพินี เซ็นเตอร  3,600 2,400 

รวม 7,772 8,600 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการ  ซึ่งรวมทั้งรายงานและขอมูล
ตางๆของบริษัทในรอบป 2548  ตามเสนอ  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้ 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 504,826,900 97.55 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 12,663,214 2.45 

รวม 517,490,114 100.00 

 
วาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประธานขอใหนายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข  ประธานกรรมการบริหาร   เปนผูรายงาน   
นายทิฆัมพรไดรายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่    31 

ธันวาคม 2548 ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 3  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 

วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
 ประธานขอใหนายทิฆัมพร    เปลงศรีสุข    ประธานกรรมการบริหาร   เปนผูรายงาน  

นายทิฆัมพรไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา   ตามที่ผูถือหุนไดอนุมัติงบการเงิน  สําหรับปสิ้นสุด  ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ซึ่งมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเปนเงิน 588,379,159.56บาท (หารอยแปดสิบแปด
ลานสามแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยหาสิบเกาบาทหาสิบหกสตางค) คณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบ
แลว จึงขอเสนอการจายเงินปนผล โดยจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจํา ป 2548  ในอัตราหุนละ 0.22 
บาท (ยี่สิบสองสตางค)  คิดเปนรอยละ 55.18 ของกําไรสุทธิ  จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหา
ลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 324,653,729  บาท  (สามรอยยี่สิบสี่ลาน
หกแสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาทถวน) ซึ่งไดกําหนดวันปดสมุดทะเบียน    ผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับ
เงินปนผล  เปนวันเดียวกับสิทธิในการเขารวมประชุม  คือ  ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.และกําหนดวัน
รับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และเห็นควรใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ประมาณ
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ   เปนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน)  

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลโดยจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 
2548 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ย่ีสิบสองสตางค) จํานวน 1,475,698,768 หุน (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหา
ลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบแปดหุน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 324,653,729 บาท (สามรอย
ย่ีสิบสี่ลานหกแสนหาหมื่นสามพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาบาทถวน) ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน  
ณ  วันที่  5  เมษายน  2549   เวลา 12.00 น. กําหนดวันรับเงินปนผลในวันที่  9  พฤษภาคม  2549  และ
อนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน  30,000,000 บาท (สามสิบลานบาท
ถวน)  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 4  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
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วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ แตงตั้งกรรมการ 
เพิ่มเติม  
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  กรรมการที่ครบกําหนดออกตามขอบังคับบริษัท มีดังนี้ 

1. นายอมรศักดิ์        นพรัมภา    
2. นายทวีชัย        จิตตสรณชัย     
3. นายทิฆัมพร      เปลงศรีสุข           
4. นางยุพา       เตชะไกรศรี   

คณะกรรมการมีมติ  ขอเสนอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ  
มีประสบการณในดานตางๆเปนอยางสูง  รวมทั้งมีวิสัยทัศนกวางไกล   ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางดียิ่งเพื่อ
ประโยชนและความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผานการอบรมในหลักสูตรตางๆของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 
ทาน   คือ 

1. นายโอภาส   ศรีพยัคฆ    
2. นายวีระศักดิ์      วหาวิศาล 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ  โดยแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง   
4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมจํานวน 2 ทาน  โดยมีผูถือ
หุนออกเสียงลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  ในวาระที่ 5  ดังนี้   

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง นายอมรศักดิ ์   นพรัมภา 
(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 

2. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง นายทวีชัย   จิตตสรณชัย 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 

3. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นายทิฆัมพร  เปลงศรีสุข           
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
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4. การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นางยุพา    เตชะไกรศรี 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 

5.การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นายโอภาส    ศรีพยัคฆ    
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 

6.การออกเสียงลงมติเลือกต้ัง  นายวีระศักดิ์    วหาวิศาล 
(1) เห็นดวย  507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 

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

 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ    
ประธานไดเสนอคาตอบแทนของกรรมการ   ซึ่งบริษัทไดจัดทําตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนของ 3 ป

ยอนหลัง  เพื่อประกอบการพิจารณาของทานผูถือหุนดวย  ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณา และอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป   2549  เปนจํานวนเงิน  4,620,000  บาท    (สี่ลาน
หกแสนสองหมื่นบาทถวน)  จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากป 2548 จํานวน 
1,380,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.59   เนื่องจากมีกรรมการเขามาเพิ่มอีกจํานวน 2 ทาน และมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางและบทบาทหนาที่ของกรรมการ และขออนุมัติบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินธุรกิจในป 2548 
เปนจํานวนเงิน 1,422,500 บาท  (หนึ่งลานสี่แสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการจะนําไป
ดําเนินการจัดสรรกันเอง 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ซึ่ง
คณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดสวนความรับผิดชอบของกรรมการตอไป โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติ
ในวาระที่ 6  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
 วาระท่ี 7   เร่ืองพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน

  ประธานขอใหนายทิฆัมพร   เปลงศรีสุข   ประธานกรรมการบริหาร    เปนผูรายงาน 
  นายทิฆัมพร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอ

แตงตั้งนางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104   หรือ  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีเลขที่ 
2982   แหงสํานักงานสอบบัญชี   ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีประจําป 2549  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทติดตอกัน  
ต้ังแตปการบัญชี 2547 ถึงปการบัญชี 2548 และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเปนอิสระและไมมีผลประโยชนสวน
ไดเสียใดๆกับบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยพิจารณาเห็นวามีคุณภาพในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบ
บัญชีไดเปนอยางดี และเห็นควรใหผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอป
เมนท  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  810,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอ  โดยมีผูถือหุน
ออกเสียงลงมติในวาระที่ 7  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน   พรอมท้ังพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4  

ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานไดเสนอวา เนื่องจากบริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน  โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญ

ใหม จํานวน 236,705,550 หุน  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547  โดยมีการจัดสรรหุนสามัญสํารองไว จํานวน 40 
ลานหุน  เพื่อรองรับการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ    ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนในสวนนี้  เปนสวนที่เหลือ
จากการสํารองไว เพื่อรองรับการใชสิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยตัดหุนสามัญสวนที่เหลือจากการ
สํารองไว จํานวน 11,007,782 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอลดทุนจดทะเบียน  จาก 
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1,486,706,550 บาท เปน 1,475,698,768 บาท และเมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว  บริษัทจะตองดําเนินการ
ไปจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชย  คณะกรรมการจึงเสนอขอใหทานผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

   

ขอ 4   ทุนจดทะเบียน 1,475,698,768 บาท  (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอย
หกสิบแปดบาทถวน)                   

 แบงออกเปน     1,475,698,768 หุน     (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอย 
      หกสิบแปดหุน)   
           มูลคาหุนละ     1          บาท   (หนึ่งบาทถวน) 
     โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ      1,475,698,768  หุน     (หนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบหาลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอย 
      หกสิบแปดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์                    -     หุน     (     -     ) 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เปน 1,475,698,768 
บาท โดยตัดหุนสามัญสวนที่เหลือจากการสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิในการแปลงใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวน 11,007,782 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4 ของบริษัท 
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  ท้ังนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการจนแลว
เสร็จ  โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระที่ 8  ดังนี้   

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) เห็นดวย 507,302,614 98.03 
(2) ไมเห็นดวย - - 
(3) งดออกเสียง 10,187,500 1.97 

รวม 517,490,114 100.00 
 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
 

 ผูถือหุน  สอบถามวา   การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ํามันมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท
หรือไม  
 ประธานที่ประชุม  มอบใหประธานกรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งได
ตอบช้ีแจงวา  อัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  มีผลกระทบตอบริษัทนอยมาก เนื่องจากบริษัทมีการควบคุม
ตนทุนดานการกอสราง   ซึ่งดอกเบี้ยที่เขาไปอยูในตนทุนโครงการมีเพียงรอยละ 1 เทานั้น จึงมั่นใจไดวาอัตรา
ดอกเบี้ยและราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นไมมีผลกระทบกับแผนงานที่บริษัทวางไว 
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 ผูถือหุน  สอบถามวา การที่บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด กูยืมเงินบริษัทไปจํานวน 200 
ลานบาท จะไดคืนภายในปนี้หรือไม      

ประธานที่ประชุม  มอบใหประธานกรรมการบริหารเปนผูตอบชี้แจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งได
ตอบช้ีแจงวา  เนื่องจากโครงการของบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จะเสร็จสมบูรณภายในปนี้ และยังไมมี
แผนการพัฒนาโครงการอื่น จึงคาดวานาจะไดคืนภายในปนี้ 

 

ผูถือหุน  สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบวา   ในรายการบัญชีที่เกี่ยวของกันของบริษัท ที่ใหบริษัท 
ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด กูเงินในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.83 มีการตรวจสอบหรือไมวาเปนอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา MLR หรือไม 

ประธานที่ประชุม  มอบใหกรรมการตรวจสอบเปนผูตอบช้ีแจงขอซักถามดังกลาวขางตน     ซึ่งไดตอบ
ช้ีแจงวา  เนื่องจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนใน
สัดสวนเกือบรอยละ 100  จึงไมมีประโยชนถายเทใดๆ  และคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวนี้
เปนที่เรียบรอย 

 

ผูถือหุน  สอบถามวา การเผื่อดอยคาของสินทรัพยของที่ดิน จํานวน 141 ลานบาท   อยากทราบวาเปน
ที่ดินที่ใด   ดอยคาเพราะเหตุใด  

ประธานที่ประชุม มอบใหกรรมการบริหารเปนผูตอบช้ีแจงขอซักถามดังกลาวขางตน  ซึ่งไดตอบชี้แจง
วาการเผื่อดอยคาของสินทรัพยเกิดจากที่ดินที่บางบัวทอง จํานวน 61 ลานบาท ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป 2542  และที่ดิน
ที่สาทร  จํานวน 80 ลานบาท  ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป 2545 

 

ผูถือหุน  ไดใหขอเสนอแนะวา  มีผูถือหุนจํานวนมากมีความสนใจโครงการตางๆของบริษัท  ซึ่งบริษัท
นาจะพาผูถือหุนไปชมโครงการตางๆ   

ประธานที่ประชุม ไดตอบช้ีแจงวา  บริษัทยินดี และขอใหผูถือหุนที่สนใจสามารถลงชื่อและบริษัทจะ
จัดพาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทตอไป 

ไมมีกิจการอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก  ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม
ในวันนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
ลงช่ือ ________________________ประธานที่ประชุม 

                  (นายปกรณ      ทวีสิน)   
 
 
 

ลงช่ือ_____________________________ผูบันทึกการประชุม 
                           (นางสาวสมศรี    เตชะไกรศรี) 
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	 วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 
	 
	     โดยแบ่งออกเป็น   
	 หุ้นสามัญ      1,475,698,768  หุ้น     (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย 
	      หกสิบแปดหุ้น) 



