
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2550 

บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2550 

ณ โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนช่ันแนล 
เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายชือ่กรรมการผูเขารวมประชุม 
1. คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ 
3. คุณพยนต   ศักดิ์เดชยนต รองประธานกรรมการ 
4. ดร. นริศ   ชัยสูตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 
7. คุณโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
8. คุณชอ   สิงหเสนี  กรรมการ 
9. คุณชัยรัตน  ธรรมพีร  กรรมการ 
10. คุณจรูญศักดิ์  บัณฑูรจินดา กรรมการ 
11. คุณพเิชษฐ  วิภวศุภกร กรรมการผูจัดการ 
12. คุณวิลาศ   ปลกศิริ  กรรมการและทําหนาที่เลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. คุณกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีจาก  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เปดประชมุ เวลา 10.45 น. 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชมุ ไดกลาวเปดการประชมุ และ
แนะนําคณะกรรมการบริษัทซึ่งมารวมประชุม 
 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 460 คน นับจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 1,614,864,630 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,298,638,338 หุน คดิเปนรอยละ 70.25 ของจํานวน
หุนทั้งหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับบรษัิท  
 
การนับคะแนน สําหรับผูถือหุนที่ยังไมไดออกเสียงสามารถยกมือแสดงความจํานงในแตละวาระที่ประธานฯ 
สอบถามวามผีูใดจะคดัคานหรอืมีความเห็นอยางอ่ืน จะมีเจาหนาที่ไปรวบรวมคะแนนเสียงดงักลาว 
 
ประธานฯ ไดดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2549 

ซึ่งไดประชุมไปเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดสงใหผูถือหุนทุก
ทานแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ ไมมีผูถือ
หุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 1,584,145,130 หุน คิด
เปนรอยละ 98.10 งดออกเสียง 30,719,500 หุน (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมด 1,614,864,630 หุน) รบัรองรายงานการประชุมดงักลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 และอนุมัติ งบดุล

และบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
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ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคินประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผู
แถลงผลการดาํเนินงานของบริษัทในป 2549 ที่ผานมา วาในป 2549 บรษัิท มีรายได
รวม 6,344 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2548 ทีม่ีรายไดรวม 5,258 ลานบาท  
 
ปที่แลวบริษัทมีกําไรสทุธิ 1,344 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2548 รอยละ 75.7 เปนผล
จากกําไรจากการขายกองทุนซิตี้แอสเสท จาํนวน 550 ลานบาท มีกําไรตอหุน 0.59 
บาท มีอัตราหนี้สินสทุธติอทนุ 0.62 ตอ 1 ลดลงจากปกอนที่มีอัตรา 1.2 ตอ 1 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
 
คุณอนุพงษฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในประเด็นตางๆ ดังนี ้

• เรื่องสัดสวนการขาย  
เดิมในชวงป 2548-2549 บริษัทฯ กอสรางและขายทาวนเฮาสเปนสินคาหลัก 
โดยมีสัดสวนทาวนเฮาสประมาณ 60% อาคารชุดพักอาศยั 15% และบาน
เดี่ยว 25% ในป 2549 ที่ผานมารวมถึงสดัสวนที่จะเปนตอไปในป 2550 ดวย
จะมสีัดสวนทาวนเฮาสประมาณ 50-55% อาคารชุดพักอาศัย 40-50% และ
บานเดี่ยว 5-10% สดัสวนดังกลาวไมใชสดัสวนของรายไดแตเปนสดัสวนของ
สินคาที่มใีนมือ สําหรับสัดสวนของรายไดนัน้ ในป 2549 มีสัดสวนรายไดจาก
อาคารชุดพักอาศัย เพียง 5% เทานั้น ในป 2550 คงจะสูงข้ึน แตยังไมถึง 
50% ของรายได ที่รายไดของอาคารชุดพักอาศัยคอยเพิ่มมากข้ึนนั้นเนื่องจาก
ระยะเวลาในการกอสรางอาคารชดุพักอาศัยหลังหนึ่งใชเวลาถึง 2 ป ในขณะที่
ทาวนเฮาสหรือบานเดี่ยวกอสรางใชเวลา 7-8 เดือน 
สัดสวนการรับรูรายไดในป 2550 คงจะมาจากอาคารชุดพักอาศัยประมาณ 20-
30% 

• สาเหตทุีก่ําไรไมสม่ําเสมอเมื่อดูจากสถิต ิ
สาเหตหุลักมาจากการแขงขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น หลังจากเศรษฐกิจเริม่ฟน
ตัวข้ึน  
ตั้งแตป 2544-2546 การแขงขันยังไมรุนแรงเทาใดนัก แตตัง้แตป 2546 เปน
ตนมาที่การแขงขันรุนแรงขึ้น จากอัตรากําไรขั้นตนที่เคยสูงถึง 38% คงเหลือ
เพียง 31.5% ในป 2549 
สําหรับในป 2549 ถาเอากําไรจากการขายกองทุนซิตีแ้อสเสทจาํนวน 550 
ลานบาทออกจากกําไรสทุธิ จะเห็นวากําไรสทุธิคงเหลือเพียง 794 ลานบาท 
ใกลเคียงกับกําไรในป 2548 
สําหรับในป 2550 รายไดนาจะขยายตัวประมาณ 10-20% และมแีนวโนมที่จะ
มีการขยายตัวสม่ําเสมอมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากบริษัทฯ มีฐานรายได ที่
แนนอนมาจากอาคารชุดพักอาศัย โดย ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายรอโอน
จากอาคารชดุพักอาศัย ประมาณ 2,300-2,400 ลานบาท 

• โครงการตางๆ และงานในมือ (Backlog) 
เน่ืองจากการที ่GDP ของไทยลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหยอดขายของบรษัิทฯ 
ไมเติบโตมากนกั คงขายไดเรือ่ยๆ ลักษณะเชนนี้บริษัทฯ ขนาดใหญในธรุกิจ
จะไดเปรยีบในเรื่องภาพพจนและการหาแหลงเงินทุนไดงายกวา  
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 11,000 ลานบาท เปนอาคาร
แนวราบประมาณ 2,600 ลานบาท และอาคารชุดพักอาศยัประมาณ 7,500 
ลานบาท (เปนสวนของอาคารชุดพักอาศยัที่จะโอนในปนี้ประมาณ 2,400 ลาน
บาท)  
บริษัทฯ มสีินคาที่เปดตัวแลวและรอจําหนาย 9,500 ลานบาท เฉลีย่โครงการ
ตางๆ ทีม่ีตอนนี้มียอดขายเฉลี่ย 50% คงมีบางโครงการเทานั้นที่มีอัตราการ
ขายชากวาโครงการอื่น 
บริษัทฯ มีโครงการทีร่อเปดตวัประมาณ 4,700 ลานบาท จาก 6 โครงการ 
(ทาวนเฮาส 3 โครงการ อาคารชดุพักอาศัย 3 โครงการ) 

• ตนทุนทางการเงิน 
ในอดีตบริษัทฯ มีการออกหุนกูไปแลว 2 ครัง้ จํานวน 1,500 ลานบาท และ 
1,000 ลานบาท เปนสาเหตทุีท่ําใหอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยูในระดับ 4% 
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เศษ ณ สิ้นไตรมาสแรกทีผ่านมา บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 388 ลานบาท มี 
Project Loan ซึ่งกูจากธนาคาร 1,000 ลานบาท มีหุนกูและตั๋วแลกเงินที่จะ
ครบกําหนดในปนี้ 1,700 ลานบาท มีหุนกูระยะยาวที่ยังไมครบกําหนดชาํระใน
ปนี้ อีก 1,000 ลานบาท หนีส้ินสทุธิจริงๆ (หนี้ที่มดีอกเบี้ยหักดวยเงินสด) ณ 
สิ้นไตรมาสแรกของปนี้ จะประมาณ 3,500 ลานบาท 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารที่ยังไมไดใชอีก 9,500 
ลานบาท ซึ่งเพียงพอที่จะชําระคืนเงินกูที่จะครบกําหนดชาํระในปนี้ อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ยงัติดตามตลาดตราสารหนี้อยูตลอดเวลา ถาตลาดเปดก็อาจจะมี
การออกตราสารหนี้อีก 

• คาใชจายขายและบริหาร 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาคาใชจายขายและบริหารของบรษัิทฯ จะอยูประมาณ 
15% ของยอดขาย โดยเปนภาษีธุรกิจเฉพาะเสีย 4.3% ที่เหลือประมาณ 
10% เปนคาใชจายขายและบริหารซึ่งรายการทีส่ําคัญคือ คาโฆษณา ซึ่งฝาย
บริหารพยายามรักษาระดับอัตราคาใชจายดังกลาวไวในระดับนี้ 

• ราคาขายของอาคารชดุพกัอาศยัเมื่อเทียบกบัคูแขงบางราย 
คุณอนุพงษชี้แจงวาตองดูกลุมลูกคา ตนทนุและชวงเวลาที่ขายดวย มีอาคาร
ชุดพักอาศยับางแหงทีลู่กคาหลักคือตางชาต ิ สามารถตั้งราคาสูงได แตทัง้น้ี
ตนทุนก็สูงกวาของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ เนนตลาดลูกคาคนไทย 
สําหรับบริษัทฯ เองแลวขอพิจารณาอัตรากําไรเปนเรื่องหลกั ประเด็นคงไมอยู
ที่ตั้งราคาขายเทาใด ราคาสูงก็จะมีความเสีย่งสูงไปดวย บรษัิทฯ จะไมไปทํา
ธุรกิจหรือไปในกลุมลูกคาที่บรษัิทฯ ไมมีความชํานาญ 

• สภาวะดอกเบีย้ในตลาด 
คุณศิริพงษฯ กรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นสวนตวักับที่ประชุมวา เชื่อวา
แนวโนมดอกเบี้ยนาจะลงไปอีก 0.5% สําหรับบริษัทฯ เองแลว การที ่ D:E 
Ratio อยูที่ 0.6 นาจะ Conservative แลว อยางไรก็ตามการกอสรางอาคาร
ชุดพักอาศยัตองใชเงินลงทุนกอน มาก ตอจากนี้ไปหนี้สินของบริษัทฯ นาจะ
สูงข้ึน แตก็อยูในจังหวะที่เปนขาลงของอัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ฝาย
บริหาร คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะพยายามรักษาระดับ 
D:E Ratio ไมใหเกิน 1:1 

• ตัวเลข Land Bank ในงบการเงิน และแนวโนมการเพิม่ Land Bank 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาตัวเลขในงบการเงิน เปน Land Bank ของบริษัทฯ ทีถ่ือ
มากอนเกิดวิกฤตและยังไมมีนโยบายนํามาพฒันาในวันนี ้ เพราะอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน และจํานวนรอบของการลงทุนยังสูการหาทีด่ินใหม
มาพัฒนาไมได นโยบายของบริษัทฯ ในปจจบุันคือการไมมี Land Bank ทีด่ิน
ที่ซื้อมาจะตองพัฒนาและขายใหไดเร็วทีสุ่ด โดยเฉล่ียที่ดินที่ซื้อมาเพ่ือทํา
อาคารชุดพักอาศัยสามารถเริม่พัฒนาไดหลงัการซื้อประมาณ 6 เดือน 
ในสวนเรื่องของเงินทุนหมุนเวยีนนั้น เน่ืองจากบริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยตางๆ มาเมื่อ 3 ป กอน ทําใหถึงปจจุบัน บริษัทฯ มี 
Momentum ของรายไดจากโครงการที่เกิดข้ึนเมื่อ 3 ปกอน เขามาเพื่อทํา
โครงการใหมตอไป 

• มาตรฐานบัญชีใหมจะกระทบบริษัทฯ อยางไรบาง 
คุณศิริพงษฯ แถลงวา สําหรับมาตรฐานใหมจะกระทบเฉพาะงบเดี่ยวของ
บริษัทฯ คือ ประการแรก เงินลงทุนที่เคยรับรูแบบ Equity จะตอง Reverse 
กลับไปเปนตนทุน ประการที่สอง จะรบัรูกําไรจากบริษัทลูกไดตอเมื่อมีการ
จายเงินปนผลมา ซึ่งสําหรับบริษัทฯ เองแลว จะพยายามใหมีการจายเงินปน
ผลมาภายในรอบเวลาบัญชีเพ่ือใหผูถือหุนไดประโยชนสูงสดุ 

• การทีต่นทุนการกอสรางสูงขึ้นจะกระทบบริษัทอยางไร 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาตนทุนการกอสรางเพิ่มจริงเพียง 1.57% เทานั้น มวีัสดุ
บางรายการเทานั้นที่ข้ึนราคา และไมไดเปนรายการทีส่ําคญัดวย  
ความจริงแลวราคาวสัดุกอสรางหลักๆ บางรายการลดลงดวย เชน ราคา
คอนกรีตผสมเสรจ็ในตลาดปจจุบันลดลงเมือ่เทียบกับเมื่อตนป 2549 ประมาณ 
15%  
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การที่อัตรากําไรลดลงเปนผลจากการแขงขันที่สูงข้ึนเปนหลกั ไมไดมาจาก
ตนทุนการกอสรางทีสู่งข้ึน 

• รายการ “กําไรที่ยงัไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน” ใน
งบการเงิน มกีารลดลงจาก +28,821,543 เปน -17,883,063 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดของหุน QCON 
ที่บริษัทฯ ถืออยู ณ สิ้นป 2548 ราคาตลาดสูงกวาราคาที่บนัทึกไวทําใหเกิด
เปนกําไรประมาณ 29 ลานบาท ขณะที ่ณ สิน้ป 2549 ราคาตลาดลดลงต่ํากวา
ราคาที่บันทึกทาํใหเกิดเปนการขาดทุนประมาณ 18 ลานบาท 

• ขอใหช้ีแจงรายการ “สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ” ในงบดุล 
คุณศิริพงษฯ ชี้แจงวาการเพิม่ทุนของบริษัทฯ ในป 2540 ในชวงที่ภาวะ
เศรษฐกิจไมดทีําใหราคาที่นําออกขายต่ํากวาราคา Par รายการดังกลาวตาม
กฎหมายแลวยงัไมสามารถแกไขไดคงจะตองคางในบัญชีตอไป 

• สาเหตทุี่ดอกเบี้ยจายสูงขึ้นทั้งที่ภาระเงินกูลดลง 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาดอกเบี้ยจายเปนคาใชจายที่เกิดในชวงเวลาทัง้รอบ
บัญชี ในขณะที่ตัวเลขแสดงเงินกูคางชําระนัน้เปนตัวเลข ณ วันปดงวดบญัช ี
ไมไดแสดงถึงจํานวนเงินกูเฉลี่ยทั้งรอบบัญชี ถาจะเปรยีบเทียบตองดูจาํนวน
เงินกูเฉลี่ยทั้งรอบบัญช ี

• สาเหตทุี่มรีายไดสูงขึ้นผิดปกติในไตรมาส 3 
มีการขายกองทุน ซิตีแ้อสเสท ออกไปในไตรมาสนี ้
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 1,584,145,130 หุน คิด
เปนรอยละ 98.10 งดออกเสียง 30,719,500 หุน (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมด 1,614,864,630 หุน) รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2549 ที่ผานมาและอนุมตัิ งบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 

วาระที่ 3 พิจารณาจายเงินปนผล ประจาํป 2549 และพิจารณาการจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจําปเปนทนุสํารอง 
 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในป 2549 เปนเงิน 1,344 ลาน
บาท คดิเปนกําไร 0.59 บาท/หุน จึงเห็นสมควรพิจารณาอนมุัติจายเงินปนผลสําหรับผล
ประกอบการ ป 2549 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท คดิเปนรอยละ 38.98 ของกําไรสทุธิ 
โดยกําหนดปดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน เพ่ือกําหนดสทิธิ์ในการรับเงินปนผล ตั้งแต
วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
และเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 40.06 ลานบาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดเสนอใหบริษัทฯ จัดกิจกรรมใหกับผูถือหุนรายยอยบาง ซึ่งคณะกรรมการรับ
ไปพิจารณา 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 1,584,145,130 หุน คิด
เปนรอยละ 98.10 งดออกเสียง 30,719,500 หุน (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมด 1,614,864,630 หุน) ใหจายเงินปนผล ประจาํป 2549 และ
จัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  
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วาระที่ 4 พิจารณากรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวาตามขอบังคับของบริษัท กรรมการทีจ่ะตองออกตาม
วาระ คือ  

1. นายชัชวาล   พรรณลาภ   
2. ดร. นรศิ  ชัยสูตร     
3. นายพยนต  ศักดิ์เดชยนต   
4. นายพงส   สารสิน 
และเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส สามารถอภิปรายกันไดอยางกวางขวาง
กรรมการทีค่รบกําหนดตองออกตามวาระ ขออนุญาตออกจากที่ประชุม 
 
คุณอนุพงษฯ ในฐานะรองประธานกรรมการทาํหนาที่ประธานในที่ประชมุแทน 
 
ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการโดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนมคีวามเหน็วา เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากทั้ง 
4 ทานดํารงตาํแหนงทีส่ําคัญในคณะกรรมการ และทุกทาน เปนผูมีคุณวฒุทิีเ่หมาะสม 
คือ 

 
• นายชัชวาล   พรรณลาภ  ดํารงตาํแหนงประธาน

กรรมการ    เปนกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ 
• ดร. นรศิ  ชัยสูตร    ดํารงตาํแหนงประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ    เปนกรรมการที่มาจาก
กรรมการอิสระ 

• นายพยนต   ศักดิ์เดชยนต  ดํารงตาํแหนงรองประธาน
กรรมการ เปนกรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวของ 

• นายพงส   สารสิน  กรรมการ  เปน
กรรมการที่มาจากบริษัทที่เกี่ยวของเชนกัน 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิโดยลงมติเปนรายบคุคล 
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตจิากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

• เห็นดวย จํานวน 1,584,145,130 หุน คิดเปนรอยละ 98.10 งดออก
เสียง 30,719,500 หุน (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชมุทัง้หมด 
1,614,864,630 หุน) ใหเลือก นายชัชวาล  พรรณลาภ กลับเขามาเปน
กรรมการอกีวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

• เห็นดวย จํานวน 1,584,145,130 หุน คิดเปนรอยละ 98.10 งดออก
เสียง 30,719,500 หุน (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชมุทัง้หมด 
1,614,864,630 หุน) ใหเลือก ดร.นรศิ  ชัยสูตร กลับเขามาเปน
กรรมการอกีวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

• เห็นดวย จํานวน 1,584,145,130 หุน คิดเปนรอยละ 98.10 งดออก
เสียง 30,719,500 หุน (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชมุทัง้หมด 
1,614,864,630 หุน) ใหเลือก นายพยนต  ศักดิ์เดชยนต กลับเขามา
เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

• เห็นดวย จํานวน 1,569,550,330 หุน คิดเปนรอยละ 97.19 ไมเห็น
ดวย 11,804,000 หุน  งดออกเสียง 33,510,300 หุน  (ดวยจํานวนหุน
ที่เขารวมประชุมทั้งหมด  1,614,864,630 หุน) ใหเลือก  นายพงส  
สารสิน กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 
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กรรมการผูถูกเลือกกลับเขาหองประชุม คุณชัชวาลฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตอ ผู
ถือหุนขอให ดร.นริศฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลาวกับที่ประชมุถึงการ
เปนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
 
ดร.นรศิฯ แถลงวา เขามาเปนกรรมการตรวจสอบไดไมนาน แตพบวาผูสอบบัญชี และ
ผูบรหิารของบรษัิทฯ มีมาตรฐานที่เขมงวดมากในการลงบัญชีและในเรื่องการตรวจสอบ 
ดร. นริศ มคีวามเห็นวาผูบริหารของบริษัทฯ มคีวามเปนมืออาชีพมาก 
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ไดแถลงวาคณะกรรมการโดยการพจิารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย
นางสาวทิพวัลย นานานุวฒัน ผูสอบบญัชรีับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรอื  
นางสาวรัตนา  จาละ ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสายฝน อินทร
แกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เปนผูสอบบญัชี ป 2550 โดยมีคาตอบแทน 
1,290,000 บาท ตอป  เทียบกับคาสอบบัญชีปกอน เปนเงิน 1,130,000 บาท 
 
ในกรณีทีผู่สอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด จดัหาผูสอบบัญชรีับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด ทําหนาทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
แทนผูสอบบญัชีดังกลาวได 
 
ประธานฯ ไดแนะนํา คุณกมลทิพย เลศิวิทยวรเทพ ตวัแทนจากสํานักงานสอบบัญชีให
ที่ประชุมรูจัก 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดสอบถามถึงความเหมาะสมของคาสอบบัญช ี
 
คุณศิริพงษฯ ในฐานะกรรมการตรวจสอบไดชีแ้จงวาทางคณะกรรมการตรวจสอบได
ดูแลและพจิารณาโดยเปรยีบเทียบกับงานที่มมีากขึ้นรวมทั้งเปรียบเทยีบคาสอบบัญชี
กับผูสอบบัญชรีายอ่ืนดวย 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จํานวน 1,584,140,130 หุน คิด
เปนรอยละ 98.10 ไมเห็นดวย 5,000 หุน งดออกเสียง 30,719,500 หุน (ดวย
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 1,614,864,630 หุน) ใหแตงตั้ง บริษัท 
สํานักงาน เอนิสท แอนด ยงั จํากัด โดยนางสาวทพิวลัย นานานุวฒัน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรอื นางสาวรตันา  จาละ ผูสอบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที ่3734 และ/หรอื นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 4434 เปนผูสอบบญัชี ป 2550 โดยมีคาตอบแทน 1,290,000 บาท ตอป 
ตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2550 
ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนด ดังนี ้
 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 30,000 บาท  
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2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 25,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 20,000 บาท/ทาน 
 
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว ไมเปลี่ยนแปลงมาตัง้แตป 2545 
และกรรมการแตละทานมสีทิธไิดคาตอบแทนสูงสดุเพียงตําแหนงเดียว (ในกรณีทีค่วบ
ตําแหนง) 
สวนกรรมการทีเ่ปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนนี ้
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนผูบรหิาร 5 ทาน ซึ่งไมไดรบัคาตอบแทนดงักลาว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 1,584,145,130 หุน คิด
เปนรอยละ 98.10 งดออกเสียง 30,719,500 หุน (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมด 1,614,864,630 หุน) ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตาม
อัตราที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิจายบําเหน็จกรรมการ 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ในวาระกอน บริษัทฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
คาตอบแทนกรรมการ และในป 2549 บริษัทฯ ก็มีกําไรพอสมควร จึงเหน็สมควรจาย
บําเหน็จกรรมการสาํหรับป 2549 เปนเงินรวม 2.6 ลานบาท สาํหรับป 2548 บริษัทฯ 
จายบําเหน็จกรรมการเปนเงินประมาณ 1.6 ลานบาท 
 
โดยใหจายพรอมกับการจายปนผลของบริษัท 
 
ในวาระนี้จะมีกรรมการและผูที่เก่ียวของกับกรรมการที่เปนผูถอืหุนของบริษัท ซึ่งจะไมมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน ขอใหคุณวิลาศ 
เลขานุการในทีป่ระชมุแจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
 
คุณวิลาศไดแจงตอที่ประชมุวาในวาระนี้มีผูถือหุนที่เปนกรรมการและมีความเก่ียวโยงกับ
กรรมการทีจ่ะไมมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน คดิเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 821,506,310 หุน  
เน่ืองจากเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมติใน 
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 760,767,820 หุน คิดเปน
รอยละ 95.89 ไมเห็นดวย 1,841,000 หุน งดออกเสียง 30,749,500 หุน (ดวย
จํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด 793,358,320 
หุน) ใหจายบาํเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยงั
ไมไดเรียกชําระที่สํารองไวเพื่อใชสิทธิของ Warrant 
 
ประธานฯ เสนอใหคุณศริิพงษฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีหุนเพ่ิมทุนที่สํารองไวสําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ (Warrant) จํานวน 157,341 หุน ซึ่งปจจุบันเหลือจากการใชสทิธิ
ของ Warrant ดังกลาวแลว  
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และโดยที่ในเดอืนกุมภาพันธ 2549 บริษัทฯ ไดออก Warrant ใหกับพนักงานจํานวน 
34 ลานหุน ตามโครงการ ESOP โดยมีราคา Exercise ที่ 3.60 บาท/หุน ซึ่ง Discount 
จากราคาตลาดตอนนี้ประมาณ 10-20%  
และตอมาในเดอืนธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดออกหุนใหกับพนักงานอีก 10 ลานหุนที่
ราคา 3.60 บาท/หุน ตามโครงการ ESOP ซึ่งโดยหลักเกณฑของ กลต. บริษัทฯ 
จะตองมีการสาํรองหุนไวดวย จึงขออนุมัติตอผูถือหุนขอนําหุนที่เหลือจากการใชสทิธิ
ของ Warrant ดังกลาวขางตนจํานวน 157,341 หุน มาสํารองใหกับพนักงานดวย ซึ่งจะ
มีผลใหราคาหุนที่ Exercise ลดลงจาก 3.60 บาท/หุน เปน 3.596 บาท/หุน จํานวนหุน
จะเปลี่ยนแปลงเปน 1.001 หุน โดยรายละเอียดจะดูไดจากรายงานประจําป 2549 หนา 
105-107 
 
ในการนี้จะตองมีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการจดัสรร Warrant ดังนี้ 
 

เดิม  จัดสรรไวเพื่อรองรบัการใชสิทธขิองใบสําคญัแสดงสิทธทิีอ่อกและ
เสนอขายแกผูถอืหุนเดิมของบริษัท (AP-W1) ที่จะมีการปรบัสิทธิตาม
เงื่อนไขทีร่ะบไุวในหนังสือช้ีชวน และในกรณีทีม่ีหุนเหลือเน่ืองจากไมมีการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ หรือไมมีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ
บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดยีวกันหรอืตางคราว
กันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ที่กจ.12/2543 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูมอีํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอ
ขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัการจดัสรร รวมถึง
พิจารณากําหนด “ ราคาตลาด “ ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของจะกาํหนด (ตามมติทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548) 

 
ใหม จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทีอ่อกและ
เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบรษัิทยอย ( ESOP-W1) 
ที่จะมีการปรบัราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขทีร่ะบไุวใน
หนังสือช้ีชวน และในกรณทีี่มหีุนเหลือเน่ืองจากไมมกีารออกใบสําคญัแสดง
สิทธ ิ หรือไมมีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ บริษัทอาจเสนอขาย
หุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกันหรือตางคราวกนัใหแกบคุคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ 
กจ.12/2543 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจ
พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงือ่นไข และ
รายละเอียดอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกบัการจดัสรร รวมถงึพิจารณากาํหนด “ ราคา
ตลาด “ ตามที่ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวของจะกาํหนด 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้ โดยจะมีผูถือหุนที่เปนพนกังานและผูที่เก่ียวโยงที่ไมมสีทิธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ จํานวน 267,682,400 หุน 
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตเิห็นดวย จาํนวน 1,277,242,130 หุน คิด
เปนรอยละ 94.81 ไมเห็นดวย 10,035,700 หุน งดออกเสียง 59,904,400 หุน 
(ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนีท้ั้งหมด 
1,347,182,230 หุน) ใหเปล่ียนแปลงหลักเกณฑการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ยังไมไดเรียกชําระที่สํารองไวเพื่อใชสิทธขิอง Warrant ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการเสนอ 

 
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือพิจารณา ประธานจึงกลาวปด
ประชมุเมื่อเวลา 12.00 น. 
 

 8



 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ......................................... ประธานกรรมการ 
                                            (นายชัชวาล   พรรณลาภ) 

 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานกุาร 
                      (นายวิลาศ    ปลกศิริ) 
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