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รายงานการประชุมใหญส่ามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ 

ประจาํปี 2553 

บรษิทั เอเชีย่นพร็อพเพอรต์ ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่27 เมษายน 2553 

ณ หอ้งบอลลร์มู โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์

ถนนพระราม 3 กรงุเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 

 

รายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. คณุชชัวาล  พรรณลาภ  ประธานกรรมการ 

2. คณุอนุพงษ์  อศัวโภคนิ  รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. คณุนนทจ์ติร  ตลุยานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

4. คณุโกศล  สรุยิาพร   กรรมการตรวจสอบ 

5. คณุชอ   สงิหเสน ี  กรรมการ 

6. คณุศริพิงษ์  สมบตัศิริ ิ  กรรมการ 

7. คณุชยัรตัน ์  ธรรมพรี   กรรมการ 

8. คณุวสนัต ์  นฤนาทไพศาล  กรรมการ 

9. คณุพรวฒุ ิ  สารสนิ   กรรมการ 

10. คณุพเิชษฐ  วภิวศภุกร  กรรมการผูอํ้านวยการ 

11. คณุวลิาศ  ปิลกศริ ิ   กรรมการและเลขานุการการประชมุ 

 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. คณุกมลทพิย ์  เลศิวทิยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท สํานักงาน เอนิสท์  

แอนด ์ยงั จํากดั 

2. คณุกติตยิา  พงศป์ชูนยีก์ลุ  รองกรรมการผูอํ้านวยการสายงานการเงนิ 

       และบัญช ี

3. คณุภมูพัิฒน ์  สนิาเจรญิ  เลขานุการบรษัิท 

 

เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 
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คณุชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ณ ขณะนีม้ผีู ้

ถอืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาประชมุรวม 671 ราย นับจํานวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 1,544,404,017 หุน้ จากจํานวนหุน้

ทัง้หมด 2,334,609,266 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.15 ของจํานวนหุน้ทัง้หมด ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั

บรษัิท จงึขอเปิดประชมุ โดยไดแ้นะนําคณะกรรมการบรษัิทฯ และตัวแทนของผูส้อบบญัช ีตอ่ทีป่ระชมุ 

 

คณุวลิาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชมุ ไดแ้จง้รายละเอยีดและวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

  

ประธานฯ ไดดํ้าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงันี ้

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญส่ามัญประจําปีผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2552 ซึง่ไดป้ระชมุ

ไปเมือ่ วนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2552 

 

ประธานฯ ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุดงักลา่วซึง่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่น

แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใด

ซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,563,000,142 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,564,804,177 

หุน้) รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว (โดยไมม่ผีูไ้มเ่ห็นดว้ย และมผีูง้ดออกเสยีง 

จํานวน 1,804,035 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 686 ราย) 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2552 และอนมุตั ิงบดลุและ

บญัชกีําไรขาดทนุ สาํหรบัปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหค้ณุอนุพงษ์ อศัวโภคนิ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิทเป็นผู ้

แถลงผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2552 ทีผ่า่นมา วา่ในปี 2552 บรษัิท มรีายไดร้วม 

12,494 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2551 รอ้ยละ 26.4 นับเป็นครัง้แรกทีบ่รษัิทฯ มรีายไดเ้กนิ 

10,000 ลา้นบาท 
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ปีทีแ่ลว้บรษัิทมกํีาไรสทุธ ิ1,869 ลา้นบาท เพิม่จากปี 2551 รอ้ยละ 14.1  

บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 19,007 ลา้นบาท มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 8,187 ลา้นบาท มอีัตราหนีส้นิ

สทุธติอ่ทนุ 0.76 เทา่ ลดลงจากปี 2551 ซึง่อยูท่ี ่0.92 เทา่ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามถงึโครงการตา่งๆของบรษัิทฯทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจําปี      ซึง่คณุ

อนุพงษ์ฯไดต้อบและชีแ้จงรายละเอยีดความคบืหนา้ของโครงการตา่งๆ   ของบรษัิทฯ 

รวมทัง้ชีแ้จงวา่การทีย่อดขายปีทีแ่ลว้เพิม่ขึน้สว่นหนึง่มาจากการตดัสนิใจทีถ่กูจังหวะใน

อดตี ในการลงทนุทําอาคารชดุพักอาศยัซึง่มาเสร็จและพรอ้มโอนไดใ้นไตรมาสที ่3 และ 4 

ทีผ่า่นมาทําใหบ้รษัิทฯ มรีายไดจ้ากโครงการเหลา่นีเ้ขา้มามาก  

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามถงึผลกระทบทีเ่กดิกบับรษัิทฯ จากเหตกุารณบ์า้นเมอืงในขณะนี ้รวมทัง้

มาตรการของบรษัิทฯ ทีจ่ะลดผลกระทบดงักลา่ว 

 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ การประเมนิความเสยีหายจากเหตกุารณ์บา้นเมอืงในขณะนี ้ยงัเร็วไปที่

จะประเมนิเพราะยงัไมรู่ว้า่เหตกุารณ์จะเป็นอยา่งไรตอ่ไป ซึง่ถงึแมจ้ะไมม่เีหตกุารณ์วุน่วาย

เกดิขึน้ ในชว่งนีก้็เป็นชว่งทีธ่รุกจิอสงัหาฯมักจะชะลอตวัอยูแ่ลว้ อนัเป็นผลจากการหมด

มาตรการชว่ยเหลอืจากรัฐฯ รวมทัง้ชว่งเดอืนเมษายนของทกุปีเป็นชว่งทีม่วีนัหยดุมาก

นับเป็นชว่ง Low Season ของธรุกจิอยูแ่ลว้ รวมทัง้ในระยะทีผ่า่นมาการแขง่ขนัในภาคธรุกจิ

อสงัหาฯ มคีวามรนุแรงมาก ดงันัน้จงึยังสรปุไมไ่ดว้า่บรษัิทไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์

บา้นเมอืงมากนอ้ยเพยีงใด 

 

ในดา้นมาตรการทีจ่ะลดผลกระทบนัน้ ทีผ่า่นมาบรษัิทฯ ใหค้วามสําคญักบัการรักษาวนัิย

ทางการเงนิอยา่งมาก โดยบรษัิทรักษาอัตราหนีส้นิสทุธติอ่ทนุของบรษัิทฯ ไวท้ีร่ะดบั 1 : 1 

เนือ่งจากบรษัิทไมต่อ้งการมคีวามเสีย่งทางการเงนิ แตก่ารใหอ้ตัราดังกลา่วอยูตํ่่ามากก็จะ

ทําใหผ้ลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้ตํา่ไปดว้ย นอกจากนัน้ การทีบ่รษัิทฯ สามารถออกหุน้กูไ้ด ้ทํา

ใหบ้รษัิทฯมเีครือ่งมอืทางการเงนิในการสํารองเงนิไวใ้นยามจําเป็นเนือ่งจากเงือ่นไขของหุน้

กู ้เจา้หนีจ้ะไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิกูไ้ดถ้า้บรษัิทฯ ไมทํ่าผดิเงือ่นไขในการออกหุน้กู ้



 
 

- 4 - 

 

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่จากรายงานประจําปี เงนิสดในมอืของบรษัิทฯ มจํีานวนมากมสีาเหตจุาก

อะไร 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ชีแ้จงวา่ งบการเงนิแสดงถงึเงนิสดในมอื ณ เวลาหนึง่เทา่นัน้ ซึง่เป็นเวลาสิน้

งวดดว้ย ซึง่โดยปกตพินักงานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งในการขายจะรบีทํายอดขายใหไ้ดต้าม

เป้าหมายใกลส้ิน้งวด จงึทําใหเ้งนิสดในมอืตอนวนัสิน้งวดเพิม่ขึน้มาก ดงันัน้เงนิสดในมอืใน

ตอนสิน้งวดจงึเป็นเรือ่งปกตขิองธรุกจิ 

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ การทีบ่รษัิทฯ มแีผนการจะควบรวมกจิการของบรษัิทยอ่ย จะทําให ้

คา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้หรอืลดลงอยา่งไร 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ชีแ้จงวา่ในเรือ่งทีบ่รษัิทฯ จะมกีารควบรวมกจิการของบรษัิทยอ่ยนัน้ เป็นเรือ่ง

ทางบญัชเีทา่นัน้ไมม่ผีลกบัการลดตน้ทนุหรอืการเลกิจา้งพนักงานแตอ่ยา่งใด 

 

ผูถ้อืหุน้ขอใหค้ณุอนุพงษ์ฯ ไดส้รปุถงึสถานะของบรษัิทฯ ในอนาคตใหท้ราบ 

 

คณุอนุพงษ์แถลงวา่สําหรับในไตรมาส 1/2553 ทีผ่า่นมา บรษัิทฯ มยีอดจอง 2,848 ลา้น

บาท เทยีบกบัไตรมาส 1/2552 ทีม่ ี1,577 ลา้นบาท และ 1/2551 ทีม่ ี2,394 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 3-4/2553 นี ้บรษัิทฯ จะเปิดโครงการใหมอ่กี 17 โครงการ บรษัิทฯ ม ีBacklog ณ 

ปัจจบุนัอยูท่ี ่19,995 ลา้นบาท เป็นสว่นทีเ่ป็นอาคารชดุพักอาศยัประมาณ 17,000 ลา้น

บาท ทีเ่หลอืเป็นอาคารแนวราบ 

 

กอ่นทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ความวุน่วาย บรษัิทฯไดป้ระมาณการณ์ไวว้า่ ยอดรับรูร้ายไดจ้ะ

ขยายตวัในปี 2553 นีป้ระมาณ 10%  

 

ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิของประเด็นตา่งๆ ทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงาน

ประจําปี ไดแ้ก ่เรือ่งคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย คา่ใชจ้่ายบรหิาร รวมทัง้ความคบืหนา้ของคดี

ฟ้องรอ้งตา่งๆ ของบรษัิทรว่ม 
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คณุอนุพงษ์ฯ และฝ่ายบรหิารไดช้ีแ้จงและอธบิายรายละเอยีดในประเด็นตา่งๆ ทีผู่ถ้อืหุน้

สอบถามมาจนพอใจ 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,565,981,330 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,565,989,830 

หุน้) รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2552 ทีผ่า่นมา และอนมุตั/ิ

รบัรอง งบดลุและบญัชกีําไรขาดทนุ สําหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 (โดย

ไมม่ผีูไ้มเ่ห็นดว้ย และมผีูง้ดออกเสยีง จํานวน 8,500 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง

ท ัง้หมด 727 ราย) 

 

วาระที ่3 พจิารณาจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2552  

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธใินปี 2552 เป็นเงนิ 1,869 ลา้นบาท 

คดิเป็นกําไร 0.80 บาท/หุน้ และบรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของ

กําไรสทุธ ิจงึเห็นสมควรพจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการ ปี 2552 ใน

อตัราหุน้ละ 0.32 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธ ิโดยกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริับเงนิปันผล ในวนัที ่10 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และใหร้วบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิี

ปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ในวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

 

เทยีบกบัปีกอ่นซึง่บรษัิทมกํีาไรสทุธใินปี 2551 เป็นเงนิ 1,638 ลา้นบาท คดิเป็นกําไร 0.70 

บาทตอ่หุน้ และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 35.7 ของกําไรสทุธ ิ

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
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มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,564,220,796 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,024,831 

หุน้) อนมุตัใิหจ้า่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2552 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  (โดยมผีูไ้ม่

เห็นชอบ 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อก

เสยีงท ัง้หมด 732 ราย) 

 

วาระที ่4 พจิารณากรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

 

ประธานฯ ซึง่จะครบวาระในปีนีข้ออนุญาตออกนอกทีป่ระชมุพรอ้มกบักรรมการทา่นอืน่ทีค่รบ

กําหนดตามวาระและผูถ้กูเสนอชือ่เป็นกรรมการ เพือ่ใหท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณากนัโดยอสิระ 

โดยคณุอนุพงษ์ฯ ในฐานะรองประธานกรรมการฯ ทําหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กรรมการทีจ่ะตอ้งออกตาม

วาระในปีนี ้คอื  

 

1. คณุชชัวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 

2. คณุพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ รองประธานกรรมการ 

3. คณุนนทกิร กาญจนจติรา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. คณุพรวฒุ ิ สารสนิ  กรรมการอสิระ 

 

แตเ่นือ่งจากคณุนนทกิรฯ ไดข้อลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 

2553 ทีผ่า่นมา กอ่นจะพน้ตําแหน่งตามวาระ และคณุพยนตฯ์ ก็ไมป่ระสงคจ์ะเป็นกรรมการ

ตอ่ไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรษัิทฯ จงึขอเสนอชือ่กรรมการเพือ่ดํารงตําแหน่งแทนคณุนนทกิร และคณุพยนต ์ดงันี ้

 

• ขอเสนอคณุพันธพ์ร ทพัพะรังส ีเพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณุพันธพ์รมคีณุสมบัตคิรบถว้นในการเป็นกรรมการ

อสิระ ตามหลักเกณฑค์ณุสมบตักิรรมการอสิระ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 

และหลักเกณฑข์อง ก.ล.ต. ทกุประการ และ 
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• ขอเสนอคณุกติตยิา พงศป์ชูนยีก์ลุ เพือ่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึง่คณุกติตยิามี

คณุสมบตัคิรบถว้นในการเป็นกรรมการ ตาม พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

หลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ทกุประการ 

 

สว่นกรรมการอกี 2 ทา่นไดแ้ก ่

 

• คณุชชัวาล พรรณลาภ เสนอใหดํ้ารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตอ่ไป ซึง่คณุ

ชชัวาลมคีณุสมบตัคิรบถว้นในการเป็นกรรมการอสิระ ตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิ

กรรมการอสิระ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ทกุ

ประการ และ 

• คณุพรวฒุ ิสารสนิ เสนอใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการอสิระตอ่ไป ซึง่คณุพรวฒุ ิมี

คณุสมบตัคิรบถว้นในการเป็นกรรมการอสิระ ตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตักิรรมการ

อสิระ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑข์อง ก.ล.ต. ทกุประการ 

คณุพรวฒุไิดเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนวาระของคณุพงส ์สารสนิ ซึง่ได ้

ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2553 โดยการ

พจิารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิทมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หแ้ตง่ตัง้คณุพรวฒุเิขา้เป็นกรรมการ ในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่13/2552 ซึง่ประชมุไปเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 

2552 

 

โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่ประวตั ิและประสบการณ์ของผูถ้กูเสนอชือ่เป็นกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ได ้

พจิารณาลว่งหนา้แลว้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามวา่บรษัิทฯ จะตอ้งจัดหากรรมการอสิระมาเพิม่ตามขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรัพย/์กลต. หรอืไม ่

 

คณุอนุพงษ์ฯ ไดช้ีแ้จงวา่ บรษัิทฯ มจํีานวนกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ครบถว้นตาม

ขอ้กําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย/์กลต. แลว้  
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ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

โดยลงมตเิป็นรายบคุคล 

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตจิากการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

• เห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,564,433,296 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,237,331 หุน้) ใหเ้ลอืก    นาย

ชชัวาล พรรณลาภ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ ตามที่

คณะกรรมการเสนอ (โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง 

จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 739 ราย) 

• เห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,547,545,596 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.81 ของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,237,331 หุน้) ใหเ้ลอืกนายพร

วฒุ ิสารสนิ กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

(โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 17,040,335 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 

หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 739 ราย) 

• เห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,564,433,296 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,237,331 หุน้) ใหเ้ลอืกนายพนัธ์

พร ทพัพะรงัส ีเขา้มาเป็นกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ (โดยมผีูไ้ม่

เห็นดว้ย 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวน

ผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 739 ราย) 

• เห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,563,980,596 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,565,784,631 หุน้) ใหเ้ลอืก นางสาว

กติตยิา พงศป์ชูนยีก์ลุ เขา้มาเป็นกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ (โดย

มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวม

จํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 738 ราย 

 

ประธานกรรมการและผูถ้กูเสนอชือ่เป็นกรรมการกลบัเขา้หอ้งประชุม และ

ดาํเนนิการประชุมตอ่โดยคณุชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการทําหนา้ที่

ประธานในทีป่ระชุมตอ่ไป 
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วาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2553 และกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 

ประธานฯ ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการโดยการพจิารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรใหแ้ตง่ตัง้บรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั โดย นางสาว

กมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4377 และ/หรอื นางสายฝน อนิทร์

แกว้ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4434 และ/หรอื นางศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบญัชรัีบ

อนุญาตเลขที ่4604 เป็นผูส้อบบญัชปีี 2553  

 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิทสํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยงั จํากดั จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตผูอ้ืน่ของบรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั 

จํากดั เพือ่ทําหนา้ทีต่รวจสอบบัญชแีละแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบ

บญัชดีงักลา่วได ้

 

คณุอนุพงษ์ฯ แถลงวา่คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษัิทในปี 2553 นีม้จํีานวน 2,060,000 

บาทตอ่ปี เทยีบกบัคา่สอบบัญชปีีกอ่น 1,770,000 บาท  

 

นอกจากนัน้ บรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั ยังเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในเครอื

ของบรษัิททัง้หมด โดยมคีา่ตอบแทนรวมเป็นเงนิ 3,640,000 บาท เทยีบกบัปีกอ่น 

3,715,000 บาท ซึง่เมือ่รวมกนัแลว้เทา่กบัคา่สอบบัญชทีัง้หมดของปี 2553 คอื 5,700,00 

บาท 

 

และเนือ่งจากในปีนีบ้รษัิทมแีผนการทีจ่ะควบรวมบรษัิทยอ่ย จํานวน 6 บรษัิท เพือ่ใหก้าร

จัดการของบรษัิทเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว และลดคา่ใชจ้า่ย โดยบรษัิทยอ่ยทีจ่ะทําการ

ควบรวมเป็นบรษัิทเดยีวกนัไดแ้ก ่ 

1. บรษัิท เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้โฮลดิง้ จํากดั   

2. บรษัิท เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้จํากดั  

3. บรษัิท เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้(ลาดพรา้ว) จํากดั  

4. บรษัิท เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้(รัชวภิา) จํากดั  
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5. บรษัิท เอเชีย่น พร็อพเพอรต์ี ้(สาทร) จํากดั และ  

6. บรษัิท ทรลิเลีย่น ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั  

โดยบรษัิทฯ ไดว้า่จา้ง บรษัิทสํานักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั ใหม้าเป็นทีป่รกึษา โดยมี

คา่ทีป่รกึษาเป็นเงนิ 1,000,000 บาท 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามตวัแทนจากผูส้อบบัญชถีงึสาเหตทุีค่า่สอบบัญชเีพิม่ขึน้ 

 

ผูส้อบบญัชชีีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้วา่คา่สอบบัญชทีีเ่พิม่ขึน้มาจากความประสงคข์องบรษัิทฯ ทีจ่ะ

ทําการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชทํีาใหใ้นชว่งการเปลีย่นแปลงนีม้งีานมากขึน้ 

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามถงึการเขา้มาเป็นทีป่รกึษาในเรือ่งการควบรวมกจิการของบรษัิทยอ่ยวา่ จะ

เป็น Conflict of Interest หรอืไม ่

 

ผูส้อบบญัชชีีแ้จงวา่การควบรวมกจิการนัน้ เป็นการควบรวมดา้นบญัชเีพือ่ลดจํานวนบรษัิท

ยอ่ยทีไ่มไ่ดทํ้าธุรกจิแลว้ใหล้ดนอ้ยลงเพือ่ลดงานทางบัญชลีง ซึง่ทางสํานักงานฯ ได ้

ตรวจสอบแลว้วา่ไมเ่ป็น Conflict of Interest 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ไดแ้ถลงเพิม่เตมิวา่การเลอืก สนง.เอนิสท์ แอนด ์ยงั มาทําหนา้ทีท่ีป่รกึษานัน้ 

เพราะทาง สนงฯ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท คุน้เคยกบัธรุกจิของบรษัิทดอียูแ่ลว้ ซึง่จะทํา

ใหก้ารควบรวมเป็นไปไดส้ะดวกมากขึน้ 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,564,458,496 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,262,531 

หุน้) ใหแ้ตง่ต ัง้ บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั โดยนางสาวกมลทพิย ์

เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4377 และ/หรอื นางสายฝน อนิทร์

แกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4434 และ/หรอื นางศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบ
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บญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4604 เป็นผูส้อบบญัช ีปี 2553 โดยมคีา่ตอบแทน 

2,060,000 บาท ตอ่ปี (โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 152,635 หุน้ และมผีูง้ดออกเสยีง 

จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 743 ราย) 

 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุอนุพงษ์ฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุวา่เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการของปี 2553 ตามทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาเสนอใหไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงจํานวน

คา่ตอบแทนกรรมการจากปีกอ่น โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

• ประธานกรรมการ เห็นสมควรใหกํ้าหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวน 50,000 บาทตอ่เดอืน 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหก้ําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวน 45,000 

บาทตอ่เดอืน 

• กรรมการหรอืกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหกํ้าหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวน 35,000 

บาทตอ่เดอืนตอ่ทา่น 

 

หากกรรมการดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึง่ตําแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

จะไดรั้บคา่ตอบแทนตามตําแหน่งทีไ่ดรั้บสงูสดุเพยีงตําแหน่งเดยีว 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,564,458,796   หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,262,831 

หุน้) ใหก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามอตัราทีค่ณะกรรมการเสนอ (โดยมผีูไ้ม่

เห็นดว้ย 152,635 หุน้ และมผีูง้ดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวนผู ้

ออกเสยีงท ัง้หมด 744 ราย) 
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตัจิา่ยบําเหน็จกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ จากทีค่ณุอนุพงษ์ฯ ไดแ้ถลงผลการดําเนนิงานในปี 2552 

ตอ่ทีป่ระชมุไปแลว้ จะเห็นวา่บรษัิทฯ มกีารขยายตัวเป็นทีน่่าพอใจ จงึเห็นสมควรขอจา่ย

บําเหน็จใหก้บักรรมการทกุทา่นๆ รวมเป็นเงนิ 3.8 ลา้นบาท โดยขอจ่ายพรอ้มกบัการ

จา่ยเงนิปันผล 

 

ในวาระนีจ้ะมกีรรมการและผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซงึจะไมม่สีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน เนือ่งจากถอืเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  ซึง่จะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบ

ตอ่ไปตอนนับคะแนน 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 764,179,086 หุน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 99.11 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในวาระนี ้

(771,054,921 หุน้) ใหจ้า่ยบาํเหน็จกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ (โดยมผีู ้

ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 5,224,435 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวม

จํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 739 ราย) 

 

โดยในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการหรอืมคีวามเกีย่วโยงกบักรรมการทีไ่มม่สีทิธิ

ออกเสยีงจํานวน 4 ราย เป็นจํานวนหุน้ท ัง้ส ิน้ 795,232,910 หุน้ 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ ขอใหค้ณุอนุพงษ์ฯ แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ เงนิกูข้องบรษัิทฯ มาจาก 2 แหลง่ คอื 

จากการออกหุน้กูแ้ละจากการกูจ้ากธนาคารพาณชิย ์ทีผ่่านมาหุน้กูข้องบรษัิทฯไดรั้บความ

เชือ่ถอืจากตลาดมากและการออกหุน้เป็นแหลง่เงนิกูแ้หลง่หนึง่เพือ่รองรับการขยายตวัของ
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บรษัิท จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทออกและเสนอขายหุน้กู ้

ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ในเงนิสกลุอืน่ มรีะยะเวลาครบกําหนด

ไถถ่อนไมเ่กนิ 10 ปี นับแตว่นัออกหุน้กู ้โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ 

ใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรอืผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ ่และ/หรอืผู ้

ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืบคุคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และ/หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้ังคบัในขณะนัน้ โดยอาจเสนอขาย

ครัง้เดยีวเต็มจํานวน หรอืเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรอืในลกัษณะหมนุเวยีน (revolving) 

และอาจกําหนดใหผู้ถ้อืหุน้กูม้สีทิธหิรอืไมม่สีทิธขิอใหบ้รษัิทไถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบกําหนด 

(Put Option) และ/หรอืบรษัิทอาจมหีรอืไมม่สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบกําหนด (Call 

Option) ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะคราว โดย

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และ/

หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ/หรอื กรรมการผูอํ้านวยการมอํีานาจในการกําหนด

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูท้ีย่งั

ไมไ่ดกํ้าหนดตามความจําเป็นและเห็นสมควรทีจ่ะตอ้งกําหนดตามกฎหมาย รวมถงึการนํา

หุน้กูด้งักลา่วไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย ์กบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สมาคม

ตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) หรอืตลาดรองแหง่ใดๆ 

ตลอดจนใหม้อํีานาจดําเนนิการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มลูและดําเนนิการอืน่ใดกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้การ

เขา้ทําการตกลง การลงนามในและการแกไ้ขเอกสารและสญัญาตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และมี

อํานาจในการดําเนนิการใดๆ เกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามทีจํ่าเป็นและ

สมควร 

 

ตามพระราชบัญญัต ิบรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในวาระนีจ้ะตอ้งมผีูใ้หค้วามเห็นชอบ

ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

 

ผูถ้อืหุน้ขอใหบ้รษัิทฯ ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องเงนิกูว้า่จะนําไปใชอ้ะไร 
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คณุอนุพงษ์ฯ ตอบคําถามผูถ้อืหุน้ในเรือ่งการใชเ้งนิจากหุน้กูว้า่ กําหนดไถถ่อนหุน้กูใ้นปีนีม้ี

ประมาณ 1,500 ลา้นบาท เมือ่รวมกบังบประมาณการลงทนุ หกัเงนิรับจากการโอนในไตร

มาสแรกของปีนี ้โดยกําหนดใหอ้ตัราหนีส้นิสทุธติอ่ทนุเป็น 1 : 1 แลว้ บรษัิทฯ จะมคีวาม

ตอ้งการใชเ้งนิประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซึง่อาจจะมาจากหุน้กูท้ัง้หมดก็ได ้หรอืถา้

สถานการณ์ไมอํ่านวยหรอืมแีหลง่เงนิอืน่ก็อาจจะไมอ่อกหุน้กูเ้ลยก็ได ้ขอ้ดขีองหุน้กูค้อื

เจา้หนีไ้มส่ามารถเรยีกคนืเงนิกูไ้ดถ้า้บรษัิทฯ ไมก่ระทําผดิเงือ่นไขทีใ่หไ้วต้อนออกหุน้กู ้

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,559,829,096 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.55 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในวาระนี ้

(1,566,947,831 หุน้) ใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 4,000 ลา้น

บาท ตามรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการเสนอ  (โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย จํานวน 

5,467,335 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,651,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีง

ท ัง้หมด 747 ราย) 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

 

ประธานฯ ขอใหค้ณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ เนือ่งจากใบสําคัญแสดงสทิธทิีเ่สนอขายใหแ้ก่

พนักงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย หรอื ESOP บางสว่นไดห้มดอายลุง จงึขอเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีน จํานวน 8,590,734 บาท อนัประกอบดว้ยหุน้

สามัญ 8,590,734 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท รวมทัง้แกไ้ขบรคิณหส์นธเิพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

ทนุจดทะเบยีนทีล่ดลงดว้ย 

 

โดยปัจจบุัน ขอ้ 4 ของหนังสอืบรคิณหข์องบรษัิท ระบวุา่ 

 

ทนุจดทะเบยีนจํานวน 2,391,880,463 บาท (สองพันสามรอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้น แปดแสน

แปดหมืน่ สีร่อ้ยหกสบิสามบาท) แบง่ออกเป็น 2,391,880,463 หุน้ (สองพันสามรอ้ยเกา้สบิ

เอ็ดลา้น แปดแสนแปดหมืน่ สีร่อ้ยหกสบิสามหุน้) มลูคา่หุน้ละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น 
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หุน้สามัญ 2,391,880,463 หุน้ (สองพันสามรอ้ยเกา้สบิเอ็ดลา้น แปดแสนแปดหมืน่ สีร่อ้ย

หกสบิสามหุน้) หุน้บรุมิสทิธิ ์–ไมม่-ี หุน้ 

 

ขอเสนอใหแ้กไ้ขเป็น 

 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจํานวน 2,383,289,729 บาท (สองพันสามรอ้ยแปดสบิสามลา้น สอง

แสนแปดหมืน่เกา้พัน เจ็ดรอ้ยยีส่บิเกา้บาท) แบง่ออกเป็น 2,383,289,729 หุน้ (สองพัน

สามรอ้ยแปดสบิสามลา้น สองแสนแปดหมืน่เกา้พัน เจ็ดรอ้ยยีส่บิเกา้หุน้) มลูคา่หุน้ละ 1 

บาท โดยแยกออกเป็น หุน้สามัญ 2,383,289,729 หุน้ (สองพันสามรอ้ยแปดสบิสามลา้น 

สองแสนแปดหมืน่เกา้พัน เจ็ดรอ้ยยีส่บิเกา้หุน้) หุน้บรุมิสทิธิ ์–ไมม่-ี หุน้ 

 

ตามพ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในวาระนีจ้ะตอ้งมผีูใ้หค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็น  

 

ผูถ้อืหุน้เสนอวา่น่าจะเก็บทนุดงักลา่วไวเ้พือ่ใชก้บัการออก ESOP ครัง้ตอ่ไป 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ไดช้ีแ้จงวา่การลดทนุดงักลา่วเพือ่ใหส้ะทอ้นขอ้เท็จจรงิของทนุจดทะเบยีน 

ถา้จะออก ESOP ใหมก่็จะขอเพิม่ทนุใหม ่ถา้ไมม่กีาร Exercise ก็จะขอลดทนุ จะไมเ่ก็บไว ้

เพือ่รอการออก ESOP ใหม ่

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,565,128,796 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,947,831 

หุน้) ใหล้ดทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ตามทีค่ณะกรรมการ

เสนอ (โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,666,400 หุน้ 

รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 747 ราย) 
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วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารหกักลบสว่นตํา่กวา่มลูคา่หุน้กบักําไรสะสม 

 

ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ สว่นตํา่กวา่มลูคา่หุน้ของบรษัิทฯ เกดิในชว่งปี 2540 

ซึง่มกีารเพิม่ทนุดว้ยราคาทีตํ่า่กวา่ราคาพาร ์เพือ่ใหง้บการเงนิของบรษัิท ลดความซบัซอ้น 

และทําใหเ้ขา้ใจงา่ยมากขึน้สําหรบันักลงทนุและผูใ้ชง้บการเงนิ จงึเห็นสมควรทีจ่ะ

ดําเนนิการหกักลบสว่นตํ่ากวา่มลูคา่หุน้คดิเป็นจํานวนเงนิ 853,106,059.98 บาท กบักําไร

สะสมตามงบการเงนิของบรษัิท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2552 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิทแลว้ ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษัิท มกํีาไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจั้ดสรรกอ่นการหัก-กลบสว่นตํา่กวา่มลูคา่หุน้สทุธิ

เทา่กบั 6,433,194,480.85 บาท และ 5,206,061,653.96 บาท ตามลําดบั  

โดยผลของการหักกลบรายการดงักลา่วทําใหกํ้าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจั้ดสรรสําหรับงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท ลดลงเป็น 5,580,088,420.87 บาท และ 

4,352,955,593.98 บาท ตามลําดบั  

 

การหกักลบรายการดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่ยอดคงเหลอืของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552  

 

การปรับปรงุรายการดงักลา่วเพือ่ทําใหง้บการเงนิของบรษัิท ลดความซบัซอ้น และทําให ้

เขา้ใจงา่ยมากขึน้สําหรับนักลงทนุและผูใ้ชง้บการเงนิ เป็นเพยีงรายการยอ่ยในสว่นของผูถ้อื

หุน้เทา่นัน้ ไมม่ผีลกระทบกบัยอดคงเหลอืของสว่นของผูถ้อืหุน้แตอ่ยา่งใด 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็น  

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,565,102,796 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,947,831 

หุน้) อนมุตัใิหท้ําการหกักลบสว่นตํา่กวา่มลูคา่หุน้กบักาํไรสะสมของบรษิทัฯ ตามที่
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คณะกรรมการเสนอ (โดยมผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 152,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 

1,692,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อกเสยีงท ัง้หมด 747 ราย) 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 

 

ประธานฯ ขอใหค้ณุอนุพงษ์ฯ ชีแ้จงวา่ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทนี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามที่

บทบัญญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท์ีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้บงัคบัของบรษัิท และใหม้กีาร

จัดเรยีงหมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขหลกัเกณฑข์องบทบญัญัตดิงักลา่ว จงึขอเสนอให ้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคับทัง้ฉบับ  

 

สําหรับประเด็นสําคัญในขอ้บงัคบัฯ ทีไ่ดแ้กไ้ขคอืกรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพัน

บรษัิท ขอ้บังคบัฉบับปัจจุบนักําหนดใหต้อ้งมกีรรมการสองทา่นลงลายมอืชือ่รว่มกนั แต่

เพือ่ใหก้ารดําเนนิการของบรษัิทเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จงึเสนอใหแ้กไ้ขใหก้รรมการหนึง่คน

สามารถลงลายมอืชือ่ในการดําเนนิการกจิการบางอยา่งได ้โดยจะแกไ้ขดงันี ้

 

จากปัจจุบนั ขอ้ 27 ระบวุา่  

“คณะกรรมการสองทา่นลงลายมอืชือ่รว่มกนั และประทับตราสําคญัของบรษัิท จงึมผีล

ผกูพันบรษัิทได ้

คณะกรรมการอาจกําหนดชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท พรอ้มประทบัตรา

สําคญัของบรษัิท” 

 

ขอเสนอแกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 27 จํานวนหรอืชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทไดนั้น้ ใหก้รรมการหนึง่

คนลงลายมอืชือ่ และประทับตราสําคญัของบรษัิท โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการ

มอํีานาจกําหนดรายชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทได”้ 

 

โดยขอ้บงัคับทัง้ฉบบัปัจจบุันและฉบบัทีเ่สนอใหมท่างบรษัิทไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้ โดย

แนบทา้ยไปกบัหนังสอืเชญิประชมุ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิ
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ตามพ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ในวาระนีจ้ะตอ้งมผีูใ้หค้วามเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็น  

 

ผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความหว่งใยในเรือ่งการควบคมุ โดยเห็นวา่การลงนาม 2 คน จะชว่ยในเรือ่ง

การควบคมุ และลดความเสีย่งในเรือ่งการทจุรติไดด้กีวา่ 

 

คณุอนุพงษ์ฯ ไดช้ีแ้จงตอ่ผูถ้อืหุน้ถงึความหว่งใยในเรือ่งการควบคมุวา่ บรษัิทฯ ขยายตัว

ขึน้มามากจากยอดขายพันลา้นบาท มาเป็นยอดขายหมืน่ลา้นบาท แตเ่นือ่งจากกฎและ

ระเบยีบของทางราชการในบางเรือ่ง อาท ิงานธรุกรรมตา่งๆ ของกรมทีด่นิ การขอไฟฟ้า 

ประปา ยงัคงกําหนดใหก้รรมการผูม้อํีานาจลงนามตอ้งลงนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ปัจจบุนัเวลาของกรรมการผูม้อํีานาจลงนามจงึหมดไปกบัการลงนามในเอกสาร การแกไ้ข

อํานาจกรรมการในเรือ่งนี ้จะชว่ยลดงานและความยุง่ยากในการดําเนนิงานลง นอกจากนัน้

การทีก่รรมการตอ้งลงนามคนเดยีวทําใหต้ัวกรรมการตอ้งตรวจสอบเอกสารทีจ่ะลงนามให ้

ละเอยีดขึน้ ผดิจากเดมิทีต่า่งก็คาดวา่กรรมการทีร่ว่มลงนามอกีทา่นคงจะตรวจสอบมาแลว้ 

 

ในดา้นการป้องกนัความเสีย่งนัน้ บรษัิทฯ ไดนํ้าระบบของ SAP (Systems Applications 

and Products) ซึง่เป็นทีย่อมรบัและรูจั้กกนัแพรห่ลายมาใชเ้พือ่บรหิารจัดการในเรือ่ง

เอกสารของบรษัิทฯ แลว้ นอกจากนัน้เอกสารทีจ่ะตอ้งใหก้รรมการลงนามนัน้จะผา่นการ

กลัน่กรองมาจากพนักงานหลายลําดบัชัน้ ซึง่บรษัิทฯ ใหค้วามสําคญัและระมัดระวังในเรือ่งนี้

มาตลอดเวลา 

 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุ

ลงมต ิ

 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิเห็นชอบ ดว้ยจํานวน 1,565,103,796 หุน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 99.88 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้(1,566,947,831 

หุน้) อนมุตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ (โดยมผีูไ้ม่
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เห็นดว้ย 167,635 หุน้ และงดออกเสยีง จํานวน 1,676,400 หุน้ รวมจํานวนผูอ้อก

เสยีงท ัง้หมด 747 ราย) 

 

วาระที ่12 ไมม่ ี

 

ทีป่ระชมุไดม้กีารพจิารณาวาระตา่งๆ ครบถว้นแลว้ ไมม่ผีูเ้สนอเรือ่งอืน่เพือ่พจิารณา ประธานจงึกลา่วขอบคณุ

ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้ง และปิดประชมุเมือ่เวลา 16.30 น. 

 

 

 

 

 

ลงชือ่ .............../S/................. ประธานกรรมการ 

         (นายชชัวาล   พรรณลาภ) 

 

 

 

 

ลงชือ่ .............../S/.................  กรรมการและเลขานกุาร 

          (นายวลิาศ    ปิลกศริ)ิ 

 

 


