
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2551 

บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จาํกดั (มหาชน) 
วันที่ 28 เมษายน 2551 

ณ โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนช่ันแนล 
เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุม 
1. คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและ 
       ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
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 

คุณพเิชษฐ  วิภวศุภกร กรรมการผูจัดการ 11. 
12. คุณวิลาศ   ปลกศิริ  กรรมการและทําหนาท่ีเลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. คุณกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีจาก  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เปดประชุม เวลา 10.40 น. 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชมุ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ี
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 523 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 1,526,304,824 หุน จาก
จํานวนหุนทั้งหมด 2,331,495,413 หุน คดิเปนรอยละ 65.46 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัท จึงขอเปดประชุม โดยไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ และตัวแทนของผูสอบบัญชี ตอที่
ประชมุ 
 
คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
  
ประธานฯ ไดดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2550

ซึ่งไดประชุมไปเม่ือ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดสงใหผูถือหุนทุก
ทานแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ ไมมีผูถือ
หุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,426,440,824 หุน 
คิดเปนรอยละ 93.46 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,526,304,824 หุน) รับรองรายงานการประชุมดังกลาว (โดยมีผูงดออก
เสียง จํานวน 99,864,000 หุน) 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 และอนุมัติ งบดุล

และบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
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ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคินประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผู
แถลงผลการดาํเนินงานของบริษัทในป 2550 ที่ผานมา วาในป 2550 บรษัิท มีรายได
รวม 7,825 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 23.3%  
 
ปที่แลวบริษัทมีกําไรสทุธิ 899 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ซึ่งมีกําไรสทุธิ 1,344 ลาน
บาท (ทั้งน้ีเน่ืองจากในป 2549 มีกําไรจากรายการพิเศษ ซึ่งเมื่อหักรายการพิเศษ
ดังกลาวออกไปแลว คงเหลือกําไรสทุธิในป 2549 794 ลานบาท)  
 
เม่ือหักรายการพิเศษในป 2549 ออกแลว กําไรในป 2550 โตข้ึน 13.2%  
บริษัทฯ มีกําไรตอหุน 0.39 บาท มีอัตราหน้ีสินสทุธิตอทนุ 0.87 ตอ 1 เทียบกับป
กอนที่มีอัตรา 0.62 ตอ 1 
บริษัทฯ มยีอดจอง ณ สิ้นป 2550 เปนจํานวน 15,600 ลานบาท เทยีบกับ 8,000 กวา
ลานบาท ณ สิน้ป 2549 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
 
คุณอนุพงษฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

เรื่องสถานะของโครงการตางๆ ของบริษัทฯ  • 
สัดสวนรายไดในป 2550 ของบริษัทฯ 35% มาจากอาคารชุดฯ ซึ่งปที่แลวมา
จากโครงการบานกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน เปนหลัก ทําใหอัตรากําไรข้ันตน
ของบริษัทฯ ดข้ึีน เน่ืองจากอัตรากําไรข้ันตนของอาคารชุดฯ ประมาณ 35% 
ขณะที่กําไรจากอาคารแนวราบประมาณ 30% เม่ือสัดสวนของอาคารชดุโตข้ึน 
อัตรากําไรรวมจึงสูงข้ึนดวย 
บริษัทฯ มีโครงการใหมที่จะเปดตัวอีกประมาณ 10 กวาโครงการ โดยบริษัทฯ 
จะพยายามรักษาสัดสวนของสินคาที่จะขายไวที่ อาคารชดุฯ ประมาณ 50% 
แนวราบ 50% โดยเหตผุลทีว่า อาคารแนวราบขายวันน้ี อีก 6 เดือนโอนได 
อาคารชุดฯ ขายวันน้ีอีก 2.5 ปจึงโอนได ซึ่งมีผลกับการรับรูรายไดของบริษัทฯ 
 
ในป 2550 ทีผ่านมาบริษัทฯ รับรูรายไดจากอาคารชุดฯ ประมาณ 35% ของ
รายไดซึ่งในปน้ีนาจะอยูในสดัสวนเดิม ดังน้ันอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ ใน
ปน้ีนาจะใกลเคยีงกับปกอน 
ณ วันที่ 20 เมษายน 2551 ที่ผานมา บรษัิทฯ มีสินคาที่ขายแลวรอโอนอยู
ทั้งสิ้น 17,300 ลานบาท เปนอาคารชุดฯ 13,800 ลานบาท เปนอาคาร
แนวราบ 3,500 ลานบาท 
เรื่องการรวมทุนกบัตางประเทศ • 
ปจจุบันบริษัทฯ รวมทุนกับตางประเทศ 2 โครงการ คือโครงการอาคารชดุฯ ที่ 
สาทร 12 และ ที่ถนนรัชดาภิเษก 
 
บริษัทฯ มีตางชาติเสนอมารวมทุนดวยหลายรายแตบริษัทฯ ไมสนใจเพราะ
สวนใหญมาในรูปแบบเอาเงินมาลงทุนแลวใหบริษัทฯ ดําเนินการโดยจะคอย
เก็บเก่ียวผลประโยชนแตอยางเดียว 
 
Key สําคญัของ Pacific Star ซึ่งเปนผูรวมทุนของบริษัทฯ ที่ทําใหบริษัทฯ 
สนใจคือ การเปน Strategic Partner  
Pacific Star มฐีานใหญอยูในสิงคโปร เปน Property Fund ที่ลงทุนทั่วโลก
เปนเงินหลายแสนลานบาท ไมใช Developer 
บริษัทฯ เริ่มตดิตอกับ Pacific Star เม่ือทําการขายกองทุนที่เปนเจาของ
อาคารในซอยทองหลอใหกับ Pacific Star ในปที่แลว 
ประโยชนที่บรษัิทฯ ไดรับจาการรวมทุนกับ Pacific Star คือ ได Know-How 
ทั้งในดานของการจัดการ การ Design รวมทั้งความรวมมือตางๆ เชน มีการ 
Import สถาปนิกตางชาติเขามา Retouch แบบของอาคารทีส่ถาปนิกไทยได
ออกแบบไว เพ่ือใหงานดูมคีุณคามากข้ึน 
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อีกประการคือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนลงไป เน่ืองจากโครงการทัง้ 
2 แหงมีมูลคา ประมาณ 3,000 ลานบาท ตอโครงการ ซึ่งเปนโครงการทีใ่หญ
มาก การรวมทนุทําใหบริษัทฯ สามารถลงทุนดวยเงิน 3,000 ลานบาท ในทั้ง 
2 โครงการ (บริษัทฯ ถือหุน 51%) 
คาใชจายขายและบริหาร • 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาคาใชจายขายและบริหารของบรษัิทฯ จะอยูประมาณ 
15.2% ของยอดขาย ในป 2550 สูงข้ึน เน่ืองจากหลักเกณฑในการบันทึก
บัญชี คาโฆษณาตองบันทึกเปนคาใชจายในปน้ันเลย ซึ่งสําหรับอาคารชุดแลว
กวาจะรับรูรายไดก็คืออีก 2 ปกวา ซึ่งทําใหอัตราของคาใชจายบริหารดสููงข้ึน 
ซึ่งโดยความเปนจริงตองเฉลี่ยดวยยอดขายทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
สําหรับในป 2551 คาใชจายดังกลาวคงตองสูงข้ึนในรูปของตัวเงินเน่ืองจากมี
โครงการที่เกิดมากข้ึน อยางไรก็ตามฝายบริหารพยายามรักษาระดับอัตรา
คาใชจายดังกลาวไวในระดับน้ี คือ 15% ซึ่งปน้ีอาจลดลงบางเน่ืองจาก
ประโยชนที่ไดจากการลดหยอนในเรื่อง Tax Advantage จากรัฐฯ 
ตนทุนวัสดกุอสรางที่สูงขึ้นจะกระทบบริษัทฯ อยางไร และมีแนวทางจะ
รักษาอตัรากําไรไวไดอยางไร 

• 

สินคาในมือของบริษัทฯ ประมาณ 17,000 กวาลานบาทในขณะน้ี ตนทนุสวน
ใหญไดมีการ Lock ไวแลว เน่ืองจากบริษัทฯ มีอํานาจซ้ือทีสู่งจึงสามารถ 
Lock ราคาลวงหนากับผูผลติโดยตรงได เชน โครงการอาคารชดุพรอมตกแตง
ของบริษัทฯ สามารถ Lock ราคา เฟอรนิเจอรไดลวงหนาไว 2 ป สําหรับ
ผูรับเหมากอสรางของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ชวยลดภาระความเสี่ยงในเรื่องราคา
วัสดุ โดยรับภาระในเรื่องวสัดุบางตัวมาซื้อเอง ทําใหลดความเสียงที่ผูรับเหมา
จะทิ้งงานเน่ืองจากขาดทุนจากคาวัสดุกอสรางได 
 
อยางไรก็ตามปจจัยที่เปนตัวกําหนดอัตรากําไรของบริษัทฯ นอกจากตนทุน
แลว ปจจยัหลกัจริงๆ ก็คือ กําลังซื้อ หรือ Demand ของผูบริโภคมากกวา 
ผลกระทบในเรื่องที่ได Tax Benefit จากรัฐ • 
คุณอนุพงษฯ มองวาผูที่ไดรับประโยชนจาก Tax Benefit ตรงๆ คือ 
Developer ไมใชผูบริโภค มาตรการชวยเหลือของรัฐฯ เปนการกระตุนในแง
ของจิตวิทยามากกวากระตุนการซื้อจริงๆ 
การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยจริงๆ จะมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ถาไปดสูถติิยอนหลังจะเห็นวาภาคอสังหาฯ จะโตตามการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ ซึ่งในปน้ีคาดการณกันไววาเศรษฐกิจจะโตประมาณ 5% ภาคอสัง
หาฯ ก็นาจะโตตามสดัสวนไปดวยแตคงไมมากนัก รวมทั้งการแขงขันที่
คอนขางสูงจะเปนตัวถวงไมใหแตละบริษัทฯ โตไดมากนัก 
ราคาขายของอาคารชุดพกัอาศยัเม่ือเทียบกบัคูแขงบางราย • 
คุณอนุพงษชี้แจงวาสาํหรับบรษัิทฯ ใหความสําคัญกับ 2 เรื่องคือ เรื่อง 
Turnover หรือรอบการหมุนของเงิน กับ เรื่องอัตรากําไร ถารอบหมุนของเงิน
เร็วขายไดเรว็ สามารถนําเงินกลับมาหมุนไดเร็ว อาจจะดีกวาการตั้งราคาใหได
กําไรสูงๆ แตขายชาหรือขายไมหมด บริษัทฯ พยายาม Balance ทั้ง 2 ปจจัย
ดังกลาวใหผูถอืหุนไดประโยชนสูงสุด 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,432,402,314 หุน 
คิดเปนรอยละ 93.48 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,532,268,384 หุน) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 ที่
ผานมาและอนุมัติ งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550  (โดยมีผูงดออกเสียง จาํนวน 99,866,070 หุน) 
 

วาระที่ 3 พิจารณาจายเงินปนผล ประจาํป 2550 และพิจารณาการจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจําปเปนทนุสํารอง 
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ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในป 2550 เปนเงิน 898.8 ลาน
บาท คดิเปนกําไร 0.389 บาท/หุน และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 
50 ของกําไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 
2550 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คดิเปนรอยละ 38.56 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนดปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือกําหนดสทิธ์ิในการรับเงินปนผล ตั้งแตวนัที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 
และเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 3,268,000 
บาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดเสนอใหบริษัทฯ จดักิจกรรมใหกับผูถือหุนรายยอยบาง เชน การใหความรู
เก่ียวกับวิวัฒนาการในเรื่องสถาปตยกรรม หรือวิวฒันาการเรื่องการกอสรางในประเทศ
ไทย ซึ่งคุณอนุพงษฯ ไดชี้แจงวา ทีผ่านมาบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับบุคคล 4 กลุม 
คือ ผูถือหุน เจาหน้ี ลูกคา และพนักงาน แตระยะเวลาทีผ่านมาเนื่องจากความจาํกัดใน
เรื่องจํานวนพนักงานทําใหไมสามารถที่จดัแบงพนักงานมาจัดกิจกรรมใหกับ ผูถือหุน 
รวมทั้งกลุมเจาหน้ีไดเลย 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผูถือหุนทุกรายเทาเทยีมกัน ไมวาจะเปนรายเล็กหรือราย
ใหญ บริษัทฯ ไดจัดทํา Website ไว มี Email ทีผู่ถือหุนทุกรายสามารถเขาไปสอบถาม
ไดตลอด 
 
ทางคณะกรรมการโดยคุณชชัวาลฯ ดร.นรศิ และคุณอนุพงษฯ รับตอที่ประชมุวาจะนํา
ขอเสนอไปพิจารณาดําเนินการ และถาจะมีกิจกรรมใดเกิดข้ึน จะแจงใหผูถอืหุนทุกทาน
ไดทราบไมเฉพาะผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,432,523,890 หุน 
คิดเปนรอยละ 93.48 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,532,389,960 หุน) ใหจายเงินปนผล ประจําป 2550 และจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจําปเปนทนุสํารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ  (โดยมีผูงดออก
เสียง จํานวน 99,866,070 หุน) 
 

วาระที่ 4 พิจารณากรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ 
 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวาตามขอบังคับของบริษัท กรรมการทีจ่ะตองออกตาม
วาระในปน้ี คือ  
 

1. นายชอ  สิงหเสนี   ดํารงตําแหนงประธานคณะอนกุรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน    เปนกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ 

 
2. นายโกศล สุรยิาพร    ดํารงตําแหนงประธานคณะอนกุรรมการ

ติดตามผลการปฏิบัตติามนโยบายดแูลกิจการ และเปนกรรมการตรวจสอบอยู
ดวย    เปนกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ 

 
นายศริิพงษ สมบัตศิิร ิ กรรมการตรวจสอบ เปนกรรมการที่มา
จากกรรมการอิสระ 

3. 
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4. นายนนทจิตร ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ  เปนกรรมการ
ที่มาจากกรรมการอิสระ 

 
5. นายจรูญศักดิ ์ บัณฑูรจินดา กรรมการ เปนกรรมการทีม่าจากผูบริหาร

ของบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวา 
กรรมการทั้ง 5 ทานมีคุณวุฒทิีเ่หมาะสม และมีคุณประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางมาก
จึงเห็นสมควรทีผู่ถือหุนจะพิจารณาเลือกกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ซึ่งบริษัทฯ ไดแนบประวัติยอ และประสบการณการทํางานของแตละทานใหกับผูถือหุน
ทุกทานไดทราบแลวในหนังสอืเชิญประชุม 
 
และเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส สามารถอภิปรายกันไดอยางกวางขวาง
กรรมการทีค่รบกําหนดตองออกตามวาระ ขออนุญาตออกจากที่ประชุม 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิโดยลงมติเปนรายบุคคล 
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมตจิากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,432,523,890 หุน คิดเปนรอยละ 93.48 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,532,389,960 หุน) ใหเลือก 
นายชอ สิงหเสนี กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 99,866,070 หุน) 

• 

เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,431,599,390 หุน คิดเปนรอยละ 93.42 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,532,389,960 หุน) ใหเลือก 
นายโกศล สุริยาพร กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย จํานวน 924,500 หุน และงด
ออกเสียง จาํนวน 99,866,070 หุน) 

• 

เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,409,799,790 หุน คิดเปนรอยละ 92.00 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,532,389,960 หุน) ใหเลือก 
นายศิรพิงษ สมบัตศิิร ิ กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย จํานวน 22,724,100 หุน และ
งดออกเสียง จํานวน 99,866,070 หุน) 

• 

เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,432,523,890 หุน คิดเปนรอยละ 93.48 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,532,389,960 หุน) ใหเลือก 
นายนนทจิตร ตุลยานนท กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 99,866,070 หุน) 

• 

เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,382,193,860 หุน คิดเปนรอยละ 90.20 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,532,389,960 หุน) ใหเลือก 
นายจรญูศกัดิ ์ บณัฑรูจินดา กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 50,332,100 
หุน และงดออกเสียง จาํนวน 99,864,000 หุน) 

• 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ไดแถลงวาคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
โดยนางสาวทพิวัลย นานานุวฒัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459  
และ/หรือ  
นางสาวกมลทพิย เลิศวทิยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377  
และ/หรือ  
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นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เปนผูสอบบัญชี ป 2551  
โดยมีคาตอบแทน 1,670,000 บาท ตอป  
เทียบกับคาสอบบัญชีปกอน เปนเงิน 1,290,000 บาท 
 
ในกรณีทีผู่สอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด จดัหาผูสอบบัญชรีับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด ทําหนาทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
แทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดขอใหชี้แจงสาเหตทุี่คาสอบบัญชขีองทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ิม
สูงข้ึนมาก 
 
คุณอนุพงษฯ ไดชี้แจงวาทางคณะกรรมการไดดูแลและพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
งานที่มีมากข้ึนรวมทั้งเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน และ
เปรียบเทยีบกับคาเฉล่ียของบรษัิทในตลาดหลกัทรัพยดวย 
ซึ่งอัตราดังกลาวเปนไปตามมาตรฐาน 
 
สาเหตทุีค่าสอบบัญชีของบรษัิทฯ สูงข้ึนน้ัน มาจากจํานวน Transaction ทางบัญชีที่
สูงข้ึนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ เห็นไดจากจํานวนของยอดจองและยอดซ้ือ
อาคารชุดฯ ซึ่งเพ่ิมข้ึนกวาเดิมเกือบเทาตัว 
สวนของบริษัทยอย นอกจากจาํนวน Transactionที่เพ่ิมข้ึนเชนกันแลว ยังมกีารรวมทุน
กับตางประเทศ ใน 2 โครงการที่ไดแจงไปแลว ซึ่งก็เปนสวนของงานของผูสอบบัญชทีี่
เพ่ิมข้ึนมาใหมดวย 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิเห็นชอบ ดวยจํานวน 1,427,171,490 หุน 
คิดเปนรอยละ 93.13 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี 
(1,532,389,960 หุน) ใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน เอนิสท แอนด ยงั จํากัด  
โดยนางสาวทพิวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3459  
และ/หรอื  
นางสาวกมลทิพย เลิศวทิยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377  
และ/หรอื  
นางสายฝน อนิทรแกว ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4434  
เปนผูสอบบัญชี ป 2551  
โดยมีคาตอบแทน 1,670,000 บาท ตอป  
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 5,352,400 หุน และงดออกเสียง จํานวน 
99,866,070 หุน) 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ ไดขอใหคุณอนุพงษชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไมไดปรับคาตอบแทน
กรรมการมาตั้งแตป 2545 ในขณะท่ีธุรกิจของบริษัทฯ ไดมกีารขยายตัวข้ึนมาก 
ยอดขาย ขยายตัวจาก 1,000 ลานบาท ข้ึนมาเปน 7,800 ลานบาท จึงเห็นสมควรที่
จะตองปรับคาตอบแทนดังกลาว  
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
จึงไดพิจารณากําหนด ดังน้ี 

 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 40,000 บาท 

จากเดิม เดือนละ 30,000 บาท    
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2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 35,000 บาท  
  จากเดิม เดือนละ 25,000 บาท 
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 30,000 บาท/ทาน 
  จากเดิมเดือนละ 20,000 บาท 
 
และกรรมการแตละทานมีสทิธิไดคาตอบแทนสูงสดุเพียงตําแหนงเดียว (ในกรณีทีค่วบ
ตําแหนง) 
สวนกรรมการทีเ่ปนผูบริหาร/มาจากบริษัทในเครือไมไดรับผลตอบแทนน้ี 
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนผูบรหิาร/มาจากบริษัทในเครือ 5 ทาน ซึ่งไมไดรับ
คาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท  
 
ปจจุบันการหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนกรรมการอิสระยากข้ึน นอกจากตองมีคุณสมบัติ
ตามสายงานของแตละทานแลว ยังตองสามารถที่จะเขาใจในธุรกิจของบรษัิทฯดวย 
 
คาตอบแทนทีฝ่ายบริหารไดเสนอขอปรับน้ันคิดเปนจํานวนที่นอยมากถาเปรียบเทยีบวา
บริษัทฯ ไมไดปรับเพ่ิมเลยตั้งแตป 2545 
 
คุณชัชวาลฯ ประธานฯ ไดเพ่ิมเติมวา การขอปรับคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการที่
เปนฝายบริหารเปนผูเสนอ ซึ่งคณะกรรมการดงักลาวไมไดรับผลประโยชนจาก
คาตอบแทนดังกลาวเลย 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,432,523,890 หุน 
คิดเปนรอยละ 93.48 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,532,389,960 หุน) ใหกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่
คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 99,866,070 หุน) 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิจายบําเหน็จกรรมการ 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา ในปทีแ่ลวและปที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุนได
พิจารณาอนุมตัใิหมีการจายบําเหน็จกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ ทั้งน้ีเพ่ือไมใหคาใชจายดังกลาวเปนภาระกับบริษัทฯ ในระยะยาว  
 
โดยในปที่แลว ที่ประชุมอนุมตัใิหจายบําเหน็จกรรมการในอัตรา 200,000 บาท/คน 
(จากผลกําไรสทุธิของป 2549 จํานวน 1,344 ลานบาท) คิดเปนเงินประมาณ 2.6 ลาน
บาท หรือรอยละ 0.2 ของกําไรสทุธิ 
  
ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 899 ลานบาท จึงเห็นสมควรขอจายบําเหน็จ
ใหกับกรรมการทุกทานๆ ละ 140,000 บาท (คิดเปนเงินประมาณ 1.82 ลานบาท หรือ 
รอยละ 0.2 ของกําไรสทุธิ)  ตามเกณฑที่เคยจายในปทีผ่านมา 
โดยขอจายพรอมกับการจายเงินปนผล 
 
ในวาระน้ีจะมีกรรมการและผูเก่ียวของกับกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซึงจะไมมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน เน่ืองจากถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน  ซึ่งจะแจงรายละเอียด
ใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 640,170,580 หุน 
คิดเปนรอยละ 86.51 ของผูถอืหุนทีม่าประชุมและมีสิทธอิอกเสียงในวาระน้ี 
(740,036,650 หุน) ใหจายบําเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 (โดยมีผูไมเห็นดวย จาํนวน 2,070 หุน และงดออกเสียง จาํนวน 99,864,000 
หุน) โดยในวาระน้ีมผีูถอืหุนที่เปนกรรมการหรอืมีความเกี่ยวโยงกับกรรมการที่
จะไมมีสิทธิออกเสียงจํานวน 3 ราย เปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 792,353,310 หุน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขบริคณหสนธ ิ
 
ประธานฯ แถลงวา วาระที่ 8, 9 และ 10 เปนเรื่องที่เก่ียวของกัน จึงขอใหคณุอนุพงษฯ 
ประธานเจาหนาที่บรหิารเปนผูชี้แจงรายละเอยีด เหตุผลและความเปนมาไปพรอมกันทั้ง 
3 วาระ สวนเวลาลงมติจะลงมติแยกตามวาระ 
 
คุณอนุพงษฯ แถลงวา ทั้ง 3 วาระดังกลาวจะเปนเรื่องเก่ียวกับ ESOP ซึ่งสมัยกอนจะ
เห็นวาเปนเรื่องที่ผูบริหารใชหาผลประโยชนใหตนเอง แตคณุอนุพงษฯ ในฐานะที่เปน
ผูบรหิาร และในอีกฐานะหน่ึงน้ันก็เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ดวย ไดสละสทิธิการรับ 
ESOP มาตลอด ตั้งแตการออก ESOP ในครัง้กอน รวมทั้งในครั้งน้ีดวย ในฐานะผูถือหุน
ใหญไดยอมที่จะถูก Dilute สัดสวนการถือหุนของตนลง จากการออก ESOP ดังกลาว  
 
ทั้งน้ีดวยเหตผุลที่วา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการแขงขันกันมากข้ึน ลักษณะของธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของธุรกิจที่มีเถาแกเปนเจาของ มาเปนบริหารแบบมือ
อาชีพมากข้ึน มีการดึงคนมฝีมือเขามารวมงานโดยการจายคาตอบแทนสูงๆ ซึ่งบริษัทฯ 
เองก็เสียพนักงานไปบางเชนกัน และเชื่อวาในเวลาอีกไมนานคนทาํงานในภาคธุรกิจ
อสังหาฯ จะกลายเปนมนุษยทองคําเชนที่เคยเกิดกับภาคธุรกิจเงินทุน/หลักทรพัย
มาแลว 
 
คณะกรรมการมคีวามเห็นวาการให ESOP กับพนักงานในรูปของ Warrant จะเปน
เครื่องมือทีส่ําคญัที่จะรักษาพนักงานเดิมไวได และสามารถดึงดดูคนดีมีฝมอืเขามารวม
งานได และดวยเง่ือนไขที่ขอออก Warrant ในครั้งน้ี มรีะยะเวลา Exercise 4 ป โดย
แบงสวนใหทยอย Exercise ถาพนักงานลาออกกอนก็จะไมไดสทิธิดังกลาว 
 
จากการที่บริษัทฯ ไดเคยให ESOP ในรูปของ Warrant กับพนักงานมาแลวในครั้งกอน 
ทําใหพนักงานไดเห็นความสําคัญของ Warrant และเห็นวา Warrant เปนสวนหน่ึงของ 
Package ของคาตอบแทนที่จะไดรับจากบริษัทฯ ทําใหเขาอยูได ทางดานของบริษัทฯ 
ก็เปนเครื่องมืออยางหน่ึงใน Package ที่จะดงึคนใหทํางานกับบริษัทฯ ได 
 
บริษัทฯ เสยีงบประมาณไปในเรื่องการพัฒนาคน ปหน่ึงๆ เปนจํานวนมาก ถาไมสามารถ
รักษาบุคลากรที่ไดพัฒนาแลวน้ีไวกับบริษัทฯ ไดถือเปนการสญูเสียทีส่ําคญั 
 
วงเงินที่ขอออก Warrant คิดเปนสัดสวนไมเกิน รอยละ 3 ของ Outstanding Shares 
ของบริษัทฯ 
 
คุณอนุพงษฯ แถลงตอไปวาดวยราคาใชสทิธิที่ 4.80 บาทตอหุน ดูเหมือนวาพนักงานมี
กําไร แตถามองในมุมกลับกัน ถาพนักงานเหลาน้ีทําใหบรษัิทฯ มีกําไรข้ึนมา แลว  
บริษัทฯ ตองข้ึนเงินเดือนหรือจายโบนัสใหในสัดสวนที่เทากัน Dilution ของ Earning 
per Share ของการจายเงินเดือนหรือ โบนัส จะรุนแรงกวา Dilution ของการออก 
Warrant มาก จึงถือวาการออก Warrant ใหประโยชนกับผูถือหุนมากกวา 
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จึงเห็นสมควรทีจ่ะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวในรูปของหุนสามัญ 
และในรูปของใบสําคญัแสดงสทิธิใหกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทีบ่ริษัทถือ
หุนอยูเกินกวารอยละ 75 โดยจะเพ่ิมทุนอีกทัง้สิ้น 82.05 ลานหุน 

 
สวนแรก 5 ลานหุน ขายใหกับพนักงานในราคา 4.80 บาท/หุน ซึ่งราคา
ดังกลาวกําหนดข้ึนมาโดยใชมาตรฐานเดยีวกับการขอ ESOP ในครั้งที่
แลว 

- 

สวนที่สอง 77 ลานหุน จะสาํรองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิที่จะจัดสรรใหกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทถอื
หุนเกินกวารอยละ 75 

- 

สวนที่สาม 50,000 หุน เปนการสํารองเพิ่มเติมสาํหรับรองรบัการใชสทิธิ
ตามใบสําคัญแสดงสทิธิที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ครั้งที่ 1 
(AP-W1) ซึ่งบริษัทอาจมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน 

- 

 
โดยเหตุผลดงักลาวเห็นสมควรขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอกี 82,050,000 
หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เพิม่ขึ้น 82,050,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,343,150,000 บาท เปน 2,425,200,000 บาท และ
เห็นสมควรอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพือ่ให
สอดคลองกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักลาว ดังน้ี 
 
จาก ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,343,150,000 บาท (-สองพนัสามรอยส่ีสิบสามลาน
หน่ึงแสนหาหม่ืนบาท-) 
แบงออกเปน 2,343,150,000 หุน (-สองพันสามรอยส่ีสิบสามลานหน่ึงแสนหา
หม่ืนหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หน่ึงบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,343,150,000 หุน (-สองพันสามรอยส่ีสิบสามลานหน่ึงแสนหา
หม่ืนหุน-) 
หุนบรุิมสิทธ ิ -ไมมี- หุน 
 
เปน ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,425,200,000 บาท (-สองพนัส่ีรอยย่ีสิบหาลานสอง
แสนบาท-) 
แบงออกเปน 2,425,200,000 หุน (-สองพันส่ีรอยย่ีสิบหาลานสองแสนหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หน่ึงบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,425,200,000 หุน (-สองพันส่ีรอยย่ีสิบหาลานสองแสนหุน-) 
หุนบรุิมสิทธ ิ -ไมมี- หุน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมผีูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,336,093,360 หุน 
คิดเปนรอยละ 87.19 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,532,389,960 หุน) ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 78,525,600 หุน และงดออกเสียง จํานวน 
117,771,000 หุน) 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

 9



 

 
ประธานฯ แถลงวา สืบเน่ืองจากวาระทีผ่านมา ที่คุณอนุพงษ ไดแถลงรายละเอียดใหที่
ประชมุรับทราบไปแลวในเรื่องของ ESOP รวมทั้งไดมีการแจงรายละเอียดใหทราบแลว
ในเอกสารเชญิประชมุ ในวาระน้ีจะเปนการลงมติในเรื่องของการขออนุมัติออก Warrant 
จํานวน 77 ลานหนวย ใหกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่บริษัทถอืหุนเกินกวา
รอยละ 75 โดยจะมีเง่ือนไขในการลงมติดังน้ี 

 
จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถอืหุนที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  

• 

และ  
ไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนทีม่าประชุมคดัคานการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้น้ี  

• 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถาม หรือแสดงความคดิเห็น  
 
คุณอนุพงษฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนในเรื่องการจัดสรร Warrant ดังกลาวใหกับ
พนักงานวา 

ไมมีพนักงานคนหน่ึงคนใดจะไดรับการจัดสรรเกิน 5% ของ Warrant ที่ขอ • 
พนักงานทุกระดับและทุกคน จะมสีิทธิไดรับการจัดสรร Warrant ดังกลาว ตาม
ความสําคญัของตําแหนงหนาที่ และตามการประเมินผลงาน 

• 

เน่ืองจากขณะน้ี บริษัทฯ กําลัง Restructure องคกร กําลังมีการรับพนักงาน
เพ่ิมเปนจํานวนมาก ทั้งในระดับสูงดวย อาจพิจารณารับถึงตําแหนงรอง
กรรมการผูจัดการ หรือ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ESOP จะเปนเครื่องมือหน่ึงที่
ชวยในเรื่องการดึงคนมฝีมือมาชวยงาน การ Restructure บริษัทฯ ในขณะน้ี
ยังดําเนินการอยู การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร Warrant ณ ขณะน้ีจึงยัง
ทําไมได คาดวานาจะเห็นวิธีการจดัสรรชัดเจนไดภายในไตรมาส 4 ของปน้ี 

• 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมผีูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,296,091,290 หุน คิดเปน

รอยละ 84.58 เกินกวา 3 ใน 4 ของผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงใน
วาระน้ี (1,532,389,960 หุน) อนุมัติใหออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 118,527,670 หุน คิดเปนรอยละ 7.73 นอยกวา 
รอยละ 10 ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีผูงดออกเสียง จํานวน 117,771,000 
หุน) 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ 
 
ประธานฯ ขอใหคุณอนุพงษสรุปการจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหที่ประชุมทราบอีกครั้งวา
สืบเน่ืองจากวาระที่ 8 และ 9 ที่ผานมาเห็นสมควรจัดสรรหุนเพ่ิมทุน จํานวน 82.05 ลาน
หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท ดังน้ี 
1 50,000 หุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสทิธิที่เสนอขายแกผูถือ

หุนเดิม (AP-W1) ที่จะมีการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิทีร่ะบุไวใน
หนังสือชีช้วน 

2 5,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายแกพนักงานของบริษัทและบรษัิทยอย ที่บริษัท
ถือหุนเกินกวารอยละ 75 ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย (ESOP) 

3 77,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายแก
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยตามวาระที ่9 

ในกรณีที่มหีุนเหลือ เน่ืองจากไมมีการจองซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไมมีการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือไมมกีารใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขาย
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมผีูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,353,998,290 หุน 
คิดเปนรอยละ 88.36 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 
(1,532,389,960 หุน) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 78,525,600 หุน และงดออกเสียง จํานวน 
99,866,070 หุน) 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงนิไมเกิน 2,000 ลานบาท 
 

ประธานฯ ขอใหคุณอนุพงษฯ ชี้แจงตอที่ประชุม วา บริษัทฯ เปนหน่ึงในบริษัทฯ จด
ทะเบียนทีส่ามารถออกหุนกูได โดยบริษัทฯ ไดเคยขอตอที่ประชุมน้ีเพ่ือขอออกหุนกูไป
แลว ซึ่งปจจุบันไดใชเกือบหมดแลว จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมตัใิหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูอีก ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลาน
บาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน ประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ โดยเปน
สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศอ่ืน อายุไมต่ํากวา 3 ป เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุน
ประเภทสถาบัน หรือที่มลีักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะ
ออกและเสนอขายหุนกูทั้งจํานวนหรือบางสวน คราวเดียวหรือหลายคราวไดตามที่
เห็นสมควร 
 
ทั้งน้ีใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/
หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับหุนกู ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแตงตั้ง
ผูเก่ียวของตางๆ เชน ที่ปรึกษา ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู ผูจัดจําหนาย เปน
ตน รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดกับผูที่เก่ียวของ ตลอดจนการ
ดําเนินการใดๆเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศขอบังคับ 
หลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของ  
 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระน้ีจะตองมีผูให
ความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 
 
คุณอนุพงษฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนเก่ียวกับ Cost of Funds ของบริษัทฯ และ
เปรียบเทียบการออกหุนกูกับการกูเงินจากสถาบันการเงินวา 
 
Rating ของบริษัทฯ ในปจจุบัน ไดจาก 2 องคกร คือ 

• TRIS = BBB+ 
• FITCH = BBB 

ขณะน้ี Cost of Funds ของบริษัทฯ จากหุนกูประมาณ 4% กวาสําหรับระยะเวลา
ประมาณ 3 ป ในขณะที่ อัตราดอกเบ้ียที่กูจากสถาบันการเงิน จะประมาณ MLR-1% 
หรือประมาณ 6.25% ในปจจุบัน ซึ่งจะเห็นวาตางกันคอนขางมาก แตบริษัทฯ ก็ยังมี
ความจําเปนตองใชเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยเหตุผลดังน้ี 
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• เพ่ือรักษา Relation กับสถาบันการเงินไว มิฉะน้ันในกรณีที่ตลาดตราสารหน้ี
ปด บริษัทฯ จะหากูเงินไมไดเลย 

• เงินกูจากสถาบันการเงินสามารถชําระคืนไดตลอดเวลา ในขณะที่หุนกูทําไมได 
ดังน้ันเวลาบริษัทฯ มีเงินเหลือจะไมสามารถลดตนทุนทางการเงินไดเลย 
ดอกเบ้ียเงินฝากสําหรับ Corporate ก็นอยมาก การ Balance ชนิดของหน้ีจึง
สําคัญมากเชนกัน แมแตการที่บริษัทฯ ออก ตั๋ว B/E เพ่ือนําเงินไปชําระเงินกู
ธนาคารเพ่ือไถถอนโฉนดมาโอนใหลูกคาก็เชนกัน ตองเลือก Timing ให
ถูกตองมิเชนน้ันจะกลายเปนตนทุนทางการเงินที่สูงข้ึน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมผีูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชมุพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,420,200,290 หุน 
คิดเปนรอยละ 92.68 ของผูถอืหุนทีม่าประชุมและมีสิทธอิอกเสียงในวาระน้ี 
(1,532,389,960 หุน) อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 
2,000 ลานบาท ตามรายละเอียดทีค่ณะกรรมการเสนอ ซึ่งเกินกวา 3 ใน 4 ของ
ผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 12,323,600 หุน และงดออกเสียง จํานวน 
99,866,070 หุน) 

 
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือพิจารณา ประธานจึงกลาวปด
ประชมุเมื่อเวลา 12.30 น. 
 

 
 
 
 
 

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