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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 27 เมษายน 2554 
ณ หองบอลลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

 
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม 

1. คุณชัชวาล  พรรณลาภ  ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน  รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
3. คุณพันธพร  ทัพพะรังสี  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท  กรรมการตรวจสอบ 
5. คุณโกศล  สุริยาพร   กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณชัยรัตน  ธรรมพีร   กรรมการ 
7. คุณกิตติยา  พงศปูชนียกุล  กรรมการ 
8. คุณวิษณุ  สุชาติล้าํพงษ  กรรมการ 
9. คุณวสันต  นฤนาทไพศาล  กรรมการ 
10. คุณพรวุฒิ  สารสิน   กรรมการ 
11. คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร  กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

โดยมี คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทาํหนาทีเ่ลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. คุณกมลทิพย  เลศิวทิยวรเทพ  ผูสอบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน เอินสท  
แอนด ยัง จํากดั 

2. คุณภูมิพัฒน  สินาเจริญ  เลขานุการบริษัท 
 
เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชตีอทีป่ระชุม 
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ีมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 551 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 1,462,883,967 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด 2,343,733,116 หุน คดิเปนรอยละ 62.42 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบองค
ประชุมตามขอบังคับบริษัท จึงขอเปดประชุม  
 
คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ไดแจงรายละเอียดและวิธกีารลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
  
ประธานฯ ไดดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน ประจาํป 2553 ซึ่งได

ประชุมไปเมื่อ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซ่ึงไดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น  
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ รับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยจํานวน 

1,448,204,767 หุน คิดเปนรอยละ 98.98 ของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียง
ในวาระน้ี (1,463,092,967 หุน) โดยไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง 
จํานวน 14,888,200 หุน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553  

 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผูแถลงผล
การดาํเนินงานของบริษัทในป 2553 ที่ผานมา วา ในป 2553 บริษัท มีรายไดรวม 13,840 ลาน
บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2552 รอยละ 9.6 มีอัตรากําไรข้ันตน รอยละ 37.2 (ป 2552 รอยละ 32.9) 
สูงข้ึนเน่ืองจากสดัสวนการโอนอาคารชุดในป 2553 มีมากกวาในป 2552 (อาคารชดุมีอตัราการ
ทํากาํไรสูงกวาบานและทาวนเฮาส) ปที่แลวบริษัทมีกําไรสุทธิ 2,229 ลานบาท คดิเปนกําไรตอ
หุน 0.95 บาท เพ่ิมจากป 2552 รอยละ 15.49 เม่ือเทียบกับป 2552 สินทรัพยรวมของบริษัท
เพ่ิมข้ึน 25.86% หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 31.3% และสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน 18.4% 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ผูถือหุนไดสอบถามเร่ืองงบกระแสเงินสดที่ตดิลบ ซ่ึงคาดวามาจากสินคาคงเหลอืซ่ึงมีจํานวน
สูงข้ึน ทําใหอัตราหน้ีสินตอทุน (D/E) สูงข้ึนดวย 
 
คุณอนุพงษฯไดตอบและชี้แจงวาสินคาคงเหลอืของบริษัทสวนใหญคือบานและอาคารชุดที่รอ
การขาย ซ่ึงจะตองสูงข้ึนทุกปถาบริษัทจะมีการขยายตัวตอไป ในสวนอตัราสวนหน้ีสินตอทุน
สุทธ ิ (Net D/E) ของบริษัท ในไตรมาส 3 ในป 2553 อยูที ่ 0.94 และไดเพ่ิมข้ึนมาเปน 1.08 
ตอนสิ้นปน้ัน เปนเร่ืองทีต่องเกดิข้ึนถาธุรกิจตองการเติบโต เพราะบริษัทจําเปนตองใชเงิน 
เพ่ือซ้ือที่ดินเพ่ือพัฒนา  
 
ในภาคอตุสาหกรรมผูประกอบการตองลงทุนซ้ือเคร่ืองจักร ลงทุนซ้ือทีด่ินสรางโรงงาน ทาํให 
D/E สูงในชวงแรก เม่ือโรงงานเสร็จเร่ิมผลิตสินคาออกจําหนาย D/E ก็จะเร่ิมลดลง 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยก็เชนกัน การซ้ือที่ดินเขามาเพ่ือพัฒนาเหมือนกับการเร่ิมสรางโรงงาน 
D/E จะข้ึนไปสูงเม่ือซ้ือที่ดิน เม่ือกอสรางเสร็จและเร่ิมรับรูรายได D/E ก็จะเร่ิมลดลง 
 
เหตุการณความวุนวายในบานเมืองในปที่แลวทาํใหในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทตองชะลอ 
การซ้ือทีด่ินเพ่ือพัฒนา ซ่ึงสงผลใหในไตรมาสที่ 3 และ 4 บริษัทไมมีสนิคาทีจ่ะขาย 
เม่ือเหตุการณสงบบริษัทจึงได เร่ิมซ้ือที่ดินมาพัฒนาซ่ึงทําใหมีสินคาขายในปน้ี แตก็ทําให D/E 
สูงข้ึนดวย ถาดูจากยอดจองบาน และทาวนเฮาสในไตรมาสแรก เทียบระหวาง 2553 กับ 2554 
จะเห็นไดชดัถึงปญหาดังกลาว คือ ยอดจองบานเดี่ยวและทาวนเฮาสในไตรมาส 1 ป 2553 อยู
ที่ 998 ลานบาท ในขณะที่ ไตรมาส 1 ปน้ี เพ่ิมข้ึนเปน 1,914 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีสินคา
ที่จะขายน่ันเอง น่ีคอืสาเหตหุลกัที่ทาํใหงบกระแสเงินสดของบริษัทตดิลบ 
 
นอกจากน้ัน Return on Equity (ROE) ของบริษัทอยูที่ประมาณ 25% การลด D/E ลงใน
ขณะที่ตลาดรวมยังมีโอกาสใหขยายตัวทางธุรกิจได ผลที่ตามมา ROE จะลดลง 
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บริษัทวางแผนไววาจะมีการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 โดยไดมีการออกสินคาใหม
ภายใต Brand “PLENO” ลักษณะเปนทาวนเฮาส 2 ชั้น ใชระบบการกอสรางแบบ 
Prefabrication (Prefab) โดยไดจัดตั้งบริษัทใหมคอื SQE Construction ข้ึนมาเปนผูกอสราง 
โดยบริษัทถือหุนทั้งหมด ซ่ึงระบบ Prefab ดังกลาวจะชวยลดระยะเวลาการกอสรางจาก 210 วัน 
ลงเหลือเพียง 90 วัน โดยในขณะน้ี เปดขายแลว 2 โครงการ โดยคาดการณวาในปน้ี 
จะมีรายไดจาก PLENO ประมาณ 1,000 ลานบาท (ขณะน้ีประมาณ 200 ลานบาทแลว)  
จนถึงปจจุบัน บริษัทมีสินคาที่ขายแลวแตยังสรางไมเสร็จ ยังไมไดโอนประมาณ 12,000 ลาน
บาทที่จะรับรูรายไดปน้ี (โดยเปนสวนของคอนโดมิเนียมประมาณ 8,000 ลานบาท) เปาการ
ขยายตัวที่ประมาณรอยละ 20 จึงนาจะทาํได แต D/E ก็จะตองสูงข้ึนดวยเชนกัน 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหพิจารณาวาระ
ถัดไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2553 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชมุวา คุณอนุพงษฯ ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2553 ใหทีป่ระชุม

ไดรับทราบแลว รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,448,294,227 หุน คิดเปน

รอยละ 98.99 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,463,123,527 
หุน) โดยไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จาํนวน 14,829,300 หุน 

  
วาระที่ 4 พิจารณาจายเงินปนผล ประจาํป 2553 และพจิารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจาํปเปนทุนสํารอง  
 

ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2553 เปนเงิน 
2,229 ลานบาท คิดเปนกําไร 0.953 บาท/หุน และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอย
ละ 50 ของกําไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัตจิายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 
2553 ในอตัราหุนละ 0.38 บาท คิดเปนรอยละ 40 ของกําไรสุทธ ิ ซ่ึงเปนอัตราที่เทากบัปกอน
หนา โดยมีรายละเอียดการจายปนผล ดังน้ี 
 
• สวนแรกจายเปนหุนสามัญของบริษัท ในอัตรา 5 หุนเดมิ ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนอัตราการ

จายปนผล 0.20 บาทตอหุน (คิดที่ราคาพาร 1 บาท) ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุน
เดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวนอยกวา 5 หุน ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปน
หุนปนผลในอตัราหุนละ 0.20 บาท ซ่ึงรวมกันแลว จะเปนเงิน ไมเกิน 469,355,876 บาท  

• อีกสวนจะจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ  0.18 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกนิ 
422,420,300 บาท 
 

รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.38 บาท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันที ่ 24 
พฤษภาคม 2554 
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โดยเงินปนผลทั้งหมดจะถกูหักภาษี ณ ที่จายตามอตัราที่กฎหมายกาํหนด  
 
โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 
และ ใหรวบรวมรายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ โดยวิธปีดสมุดทะเบียนในวันที ่ 10 
พฤษภาคม 2554  

   
ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปเปนทุนสํารอง ขณะน้ี บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน
สํารอง จนมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ขอบงัคับบริษัท
กําหนด ดังน้ันจึงไมจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธเิปนทุนสาํรองเพ่ิมเติม  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 

 
คุณอนุพงษฯไดแถลงเพ่ิมเตมิตอทีป่ระชุมตอขอสงสัยในเร่ือง D/E และงบกระแสเงินสดทีต่ิดลบ 
วา สินคาพรอมจะขายของบริษัทสูงข้ึนกวาปกอนมาก เน่ืองจากบริษัทลงทุนซ้ือที่ดินมาพัฒนา
ในคร่ึงปหลังของป 2553 มาก ทําให D/E สูงข้ึนดวย แตการกอสรางบานและทาวนเฮาส 
เปนการกอสรางตามแผนการขายไมไดกอสรางทั้งหมดทีเดียวผูถอืหุนจึงไมตองหวงวาบริษัทจะ
มีสินคาเหลอืมาก 

 
อยางไรกต็าม D/E ของบริษัทจะสูงข้ึนหรือลดลงกต็ามจะอยูประมาณ 1:1 สูงหรือต่ํากวาไม 
มากนัก เพราะบริษัทก็ระมัดระวัง เน่ืองจากบริษัทก็ผานประสบการณทีล่ําบากมาแลวเชนกัน  

 
D/E จะเปนเร่ืองที่ขัดแยงกบัอัตราการเตบิโตของบริษัท ถาดูจากอดีต ในป ค.ศ. 2005 D/E 
ของบริษัทอยูที่ 1.2 เทา และมีอัตราการเตบิโตติดลบ 8.4% ซ่ึงเปนชวงของการเตรียมการ 
เติบโต เพราะปตอมาอัตราการเติบโตเพ่ิมเปน 20% ในป 2008  D/E อยูประมาณ 0.95 
อัตราการเติบโตก็สูงเชนกัน  
 
ในปน้ีกเ็ชนกัน อตัรา D/E จะสูงข้ึนในบางชวงเวลาเน่ืองจากการไม match กัน ระหวางรายได 
กับคาใชจาย Condo ที่ขายแลวรอโอน (ประมาณ 8,000 ลานบาท) สวนใหญกวา 70% จะโอน
ในไตรมาสที ่3 และ 4 ของปน้ี ขณะที่คาใชจายคอืปนผลและภาษีจะตองจายในไตรมาสที ่2 ซ่ึง
จะทําให D/E ในชวงเวลาดงักลาวข้ึนไปสูง 

 
ในเร่ืองอตัราการเติบโตของบริษัท บริษัทไมมีความประสงคจะข้ึนไปเปนอันดบั 1 ของ
อุตสาหกรรม หากตองการเพียงใหมีอตัราการเจริญเติบโตเพียงพอที่จะสามารถแขงขันกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันในตลาดได ซ่ึงเปนเร่ืองจําเปนเพราะจะทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองในการซ้ือ
และยืนราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงเปนตนทุนของบริษัทใหไดเง่ือนไขการขายและราคาทีด่ี  ปจจุบัน
ตนทุนหลักของสินคาที่จะขายในปน้ีไดถกู Lock ราคาไวหมดแลว 

 
ผูถือหุนสอบถามเร่ือง Dilution ของการจายหุนปนผล และการรักษาระดับอัตรา Margin 
ไวเน่ืองจากมาตรการในเร่ืองคาธรรมเนียมตางๆ ของรัฐไดเปลี่ยนแปลงไปทําใหคาใชจายดาน
การโอนสูงข้ึน 

 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงในเร่ือง Dilution วาถาผูถอืหุนถือหุนไวโดยไมขายออกจะไมกระทบ เพราะ 
การไดรับปนผลยังไดรับในอตัราเทาที่บริษัทจาย ผลทีเ่กิดข้ึนจะเปนเร่ืองของราคา Book Value 
ตอหุนซ่ึงจะลดลงบางตามจํานวนหุนที่เพ่ิมข้ึน 
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ในเร่ืองอตัรากําไรทีต่องลดลงจากการยกเลกิมาตรการชวยเหลือของรัฐฯ เปนเร่ืองที่หลีกเลี่ยง
ไมไดผูประกอบการทุกรายตองเจอเหมือนกัน ไมมีทางที่กิจการใดจะมีกาํไรมาชดเชยคาใชจาย
ในการโอนประมาณ 4.3% ที่รัฐฯยกเลิกความชวยเหลือดังกลาวไป แตสาํหรับบริษัทเองก็ถือวา 
โชคดีและมีจังหวะทีด่ี โดยไดประโยชนจากมาตรการดงักลาว เน่ืองจากมีการโอนในไตรมาส 1 
เปนจํานวนมาก ซ่ึงไดชวยลดภาษีเปนจํานวนมากดวย 

 
สิ่งที่บริษัทพยายามทาํกค็ือพยายามรักษาระดับอตัรากําไรใหเทากับปกอน อยางไรก็ตาม ROE 
และ D/E เปนอตัราที่มักจะผกผันกัน ถาอยากใหบริษัทมีอัตราการขยายตวัมาก D/E ก็จําเปน 
ตองสูง ซ่ึงเปนเร่ืองที่ตองพยายามหาสมดลุใหได 
 
ในปน้ีบริษัทมีสินคารอโอนประมาณ 20,000 ลานบาท คาดวา D/E สิ้นปจะประมาณ 1:1 (ถาจะ
สูงกวาน้ันกค็งไมมากนัก) 

 
บริษัทกอตั้งในป ค.ศ. 1993 ในตอนป 1997 ระยะที่เศรษฐกิจตกต่ําสดุน้ัน D/E ของบริษัทอยูที ่
5:1 ขณะน้ัน คอนโด “ปทมุวันรีสอรท” ของบริษัท สรางเสร็จกอนหนาน้ันไมนาน แตก็ทําให
บริษัทผานวกิฤตดังกลาวมาไดเพราะมีสินคาขาย 

 
ณ ขณะน้ีถามีวิกฤตเกดิข้ึน ถาบริษัทหยุดซ้ือทีด่ิน สรางและขายสินคาเฉพาะที่ดนิที่มีอยู D/E 
สิ้นปน้ีจะเหลือประมาณ 0.7 ถึง 0.8 และกลางปหนาจะลดเหลือเพียง 0.5 เทาน้ัน นอกจากน้ัน 
สถานการณปจจุบันตางกบัอดีตมาก เพราะตอนป 1997 น้ัน ไมมีธนาคารปลอยสินเชือ่ 
อสังหาริมทรัพยเลย ผิดกับปจจุบันที่ทกุธนาคารแขงขันกันใหสินเชื่อดานน้ี และดวยอัตรากําไร
เฉลี่ยรอยละ 30 ของบริษัท ก็ยังทําใหบริษัทมีทางถอยที่จะลดราคาสินคาลงไดอีกมากเพ่ือลด
ภาระลง ในกรณีที่เกดิวิกฤติข้ึน ระดับ D/E ที่อยูประมาณ 1:1 ดังกลาวน้ี เห็นวาอยูใน 
ระดับที่ดูแลได 

 
ผูถือหุนไดอภิปรายใหระวังในเร่ืองการกอหน้ีเพราะอาจทําใหบริษัทมีปญหา เน่ืองจากบานเมือง
อาจอยูในภาวะที่มีปญหาได 

 
ผูถือหุนทานหน่ึงสอบถามเร่ืองการหักภาษีของหุนปนผล 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาตามกฎหมายจะถกูหักภาษี ณ ที่จายจากทั้งสวนของเงินสดปนผล และใน
สวนของหุนปนผลโดยคาํนวณภาษีหัก ณ ที่จายจากมูลคาเงินปนผลรวมที่ 0.38 บาท/หุน 

 
ผูถือหุนสอบถามเร่ืองสาเหตกุารจัดตั้งบริษัทลกู (SQE Construction Co., Ltd.) ข้ึนมาทาํธุรกิจ
รับเหมากอสราง ทั้งที่บริษัทลงทุนใน บมจ.พรีบลิท ซ่ึงทําธุรกิจรับเหมาฯ อยูแลว 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา บมจ.พรีบิลท เปนธุรกิจที่บริษัทเขาไปลงทุนเทาน้ัน ไมสามารถเขาไป 
Control ได ผลตอบแทนมาในรูปของเงินปนผล สวน SQE บริษัทถือหุนทั้งหมด ตั้งข้ึนเพ่ือรับ
งาน Precast ของบริษัทเทาน้ัน ไมมีนโยบายรับงานนอก และ Scope ของงานกไ็มไดทาํงาน 
รับเหมาเต็มรูปแบบเพียงแตผลิต Precast แลวประกอบข้ึนเปนตวับานเทาน้ัน  

 
ผูถือหุนสอบถามตอวา แลวบริษัทมีนโยบายจะดาํเนินการอยางกบั บมจ.พรีบิลท ตอไป 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา ยังไมสามารถตอบได เพราะเปนการถือหุนเพ่ือการลงทุน ไมใชเปน
บริษัทลูก จะขายออกหรือถอืหุนตอไปตองดูปจจัยหลายประการ 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,448,696,746 หุน คิดเปน
รอยละ 98.97 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,463,755,046 
หุน) มีผูไมเห็นดวย 200,000 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,858,300 หุน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการแกไขบริคณหสนธิของบริษัท 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวา สืบเน่ืองจากเร่ืองการจายปนผลเปนหุนสามัญ

ในวาระกอน จําเปนตองมีการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับปนผลดังกลาว เปนจํานวนเทากับหุนปนผล คอื 
เพ่ิมอกี 469,355,876 หุน 

 
 นอกจากน้ัน เน่ืองจากมีการเพ่ิมทุน จําเปนตองเพ่ิมทนุอีกสวนเพ่ือรองรับการปรับสิทธใินสวน

ของ ESOP ที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไว คดิเปนหุนที่ตองสํารองเพ่ิมในสวนน้ีอีก 7,304,124 หุน 
รวมเปนหุนที่จะตองจดทะเบยีนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 476,660,000 หุน ดังน้ัน บริษัทจึงขออนุมัตติอ
ผูถือหุน ดังน้ี 

 
บริษัทขอเสนอใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,383,289,729 
บาท ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,383,289,729 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 2,859,949,729 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 2,859,949,729 หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 476,660,000 บาท ประกอบดวยหุน
สามัญจํานวน 476,660,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 
 
จากเดิม  
ขอ4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,383,289,729.00  บาท (สองพันสามรอยแปดสบิสามลาน สอง

แสนแปดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาบาทถวน) 
 แบงออกเปน 2,383,289,729 หุน (สองพันสามรอยแปดสิบสามลาน สองแสนแปดหม่ืน

เกาพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
แกไขเปน 
ขอ4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,859,949,729.00 บาท (สองพันแปดรอยหาสิบเกาลาน เกาแสน

สี่หม่ืนเกาพันเจ็ดรอยย่ีสิบเกาบาทถวน) 
 แบงออกเปน 2,859,949,729 หุน (สองพันแปดรอยหาสิบเกาลาน เกาแสนสีห่ม่ืนเกาพัน

เจ็ดรอยย่ีสบิเกาหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,448,722,246 หุน คิดเปน

รอยละ 98.97 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,463,775,546 
หุน) มีผูไมเห็นดวย 201,000 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,852,300 หุน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 476,660,000 หุน 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวา สบืเน่ืองจากวาระกอนซ่ึง บริษัท เสนอใหเพ่ิม

ทุนสามัญ อีก 476,660,000 หุน โดยจะขออนุมัติจัดสรรดังน้ี 
1) สวนแรก จัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน  469,355,876  หุนเพ่ือรองรับการจายปนผล 
2) สวนทีเ่หลือ จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 7,304,124 หุนและหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่

เหลือจากขอ 1) เพ่ือรองรับการใชสทิธติามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
พนักงาน (ESOP-W2) เน่ืองจากการประกาศจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทดงักลาว มี
ผลทาํใหบริษัทตองดาํเนินการปรับอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสทิธติามใบสาํคญัแสดง
สิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท โดยการปรับสิทธิจะมีผลใชบังคบัตั้งแตวันแรกที่ผูซ้ือหุน
สามัญของบริษัทจะไมมีสทิธิรับหุนปนผล (XD)  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม
หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,441,281,380 หุน คิดเปน

รอยละ 98.46 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,463,783,046 
หุน) มีผูไมเห็นดวย 7,649,366 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,852,300 
หุน 

 
วาระที่ 7 พิจารณากรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯไดแถลงตอที่ประชมุวาตามขอบังคบัของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระในปน้ี 
คือ  

1. คุณศิริพงษ  สมบัตศิิริ เปนกรรมการบริหารของบริษัท 
2. คุณชอ สิงหเสนี เปนกรรมการอิสระ ปจจุบันเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนของบริษัท 
3. คุณนนทจิตร  ตลุยานนท เปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบ 
4. คุณโกศล  สุริยาพร  เปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณวสันต  นฤนาถไพศาล เปนกรรมการบริหารของบริษัท 

 
และเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปรายกันไดเต็มที่ กรรมการที่ครบวาระขออนุญาตออกจากที่
ประชุม 
 
ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็น
วา กรรมการทั้ง 5 ทานน้ี มีคุณวุฒิทีเ่หมาะสม มีคุณสมบัตคิรบถวน ในการเปนกรรมการตาม
บัญญัตใินหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการบริษัทมหาชน ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 และหลกัเกณฑของ กลต. และมีคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางมาก จึงเหน็สมควรทีผู่
ถือหุนจะพิจารณาเลือกกลับเขามาดาํรงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 
 
โดยประวัติยอ และประสบการณการทาํงาน การศกึษา การอบรมหลกัสูตรกรรมการตางๆ การถือ
หุนในบริษัทฯ จํานวนคร้ัง/สัดสวนการเขารวมประชุมกรรมการในป 2553 รวมทั้งปทีเ่ขารวมเปน
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กรรมการ และการดํารงตาํแหนงในกิจการอื่นๆ ของแตละคนไดสงใหผูถอืหุนไดพิจารณา โดย
แนบทายหนังสอืเชญิประชุมแลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหทีป่ระชุมลงมต ิ
โดยลงมตเิปนรายบุคคล 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติจากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

• เห็นชอบ ดวยจาํนวน 1,402,993,346 หุน คิดเปนรอยละ 95.82 ของผูถอื
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,253,046 หุน) ใหเลือกนาย
ศิริพงษ สมบัติศิริ กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูไมเห็นดวย 
46,264,900 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,994,800 หุน  

• เห็นชอบ ดวยจาํนวน 1,395,544,146 หุน คิดเปนรอยละ 95.31 ของผูถอื
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,253,046 หุน) ใหเลือกนายชอ 
สิงหเสนี กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูไมเห็นดวย 53,714,100 หุน 
และมีผูงดออกเสียง จาํนวน 14,994,800 หุน  

• เห็นชอบ ดวยจาํนวน 1,395,544,146 หุน คิดเปนรอยละ 95.31 ของผูถอื
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,253,046 หุน) ใหเลือกนาย   
นนทจิตร ตุลยานนท  กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูไมเห็นดวย 
53,714,100 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,994,800 หุน  

• เห็นชอบ ดวยจาํนวน 1,395,544,146 หุน คิดเปนรอยละ 95.31 ของผูถอื
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,253,046 หุน) ใหเลือกนายโกศล 
สุริยาพร กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูไมเห็นดวย 53,714,100 หุน 
และมีผูงดออกเสียง จาํนวน 14,994,800 หุน  

• เห็นชอบ ดวยจาํนวน 1,402,993,346 หุน คิดเปนรอยละ 95.82 ของผูถอื
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,253,046 หุน) ใหเลือกนายวสันต 
นฤนาทไพศาล กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูไมเห็นดวย 
46,264,900 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,994,800 หุน  

 
ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการกลับเขาหองประชุม และดาํเนินการประชุมตอ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีประจาํป 2554 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สาํนักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากดั โดยนางศิริวรรณ   
สุรเทพินทร ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่ 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย เลศิวทิยวรเทพ 
ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่ 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบญัชีรับอนุญาต
เลขที ่4434 เปนผูสอบบญัชี ป 2554 ทั้งน้ีผูสอบบัญชดีังกลาวไมมีความสัมพันธและสวนไดเสีย
กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร และ/หรือ ผูถอืหุนรายใหญของบริษัท โดยมีคาตอบแทนเฉพาะ
บริษัท 2,060,000 บาท ตอป เทากับคาสอบบญัชปีกอน  
 
ในกรณีที่ผูสอบบญัชดีังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สาํนักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
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ทําหนาทีต่รวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบญัชดีังกลาว
ได 
 
นอกจากน้ัน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั ยังเปนผูสอบบญัชีของบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,090,000 บาท  
 
ซ่ึงเม่ือรวมกันแลวคาสอบบญัชทีั้งหมด ของป 2554 คอื 5,150,000 บาท เทียบกบัปกอน ที่มี
คาสอบบญัชีรวมทั้งเครือ 5,830,000 บาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,449,400,246 หุน คิดเปน

รอยละ 98.98 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,263,546 
หุน) มีผูไมเห็นดวย 5,000 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,858,300 หุน 

 
วาระที่ 9 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงตอทีป่ระชมุวา เห็นสมควรกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2554 ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิจารณา
กําหนด ดังน้ี 

 
1. ประธานกรรมการ   เดอืนละ 50,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 45,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดอืนละ 35,000 บาท/ทาน 
 
คาตอบแทนดังกลาวไมมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับปกอน และกรรมการทีเ่ปนผูบริหารไมได
รับคาตอบแทนน้ี 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,449,274,746 หุน คิดเปน
รอยละ 98.98 ของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,464,263,546 หุน) โดย
ไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 14,988,800 หุน 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คาตอบแทน เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทานๆ คิดเปนเงิน 4.55 ลานบาท 
โดยขอจายพรอมกับการจายเงินปนผล 
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โดยในวาระน้ีจะมีกรรมการบางทานที่เปนผูถือหุนของบริษัทซ่ึงถือวาไมมีสทิธิอ์อกเสยีงลง 
คะแนน จะไมลงคะแนน เน่ืองจากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจง
รายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดสอบถามวาบริษัทไมไดข้ึนคาตอบแทนกรรมการในวาระที่ 9 แตจายบําเหน็จให
กรรมการ เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปกอน ใชเกณฑอะไรในการพิจารณา 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา สาเหตุมาจากการที่บริษัทระมัดระวังในเร่ืองคาใชจายของบริษัท โดยการ
ข้ึนคาตอบแทนรายเดอืนใหกรรมการเปนภาระผูกพันในระยะยาว ซ่ึงในปที่ผลประกอบการไมดี
คาใชจายน้ีจะไมลดลง ซึงทางคณะกรรมการเองไดใหความกรุณากับทางบริษัทโดยไมขอข้ึน
คาตอบแทนรายเดือนดังกลาว 
 
สวนบาํเหน็จกรรมการน้ันเปนการพิจารณาเปนปๆ ไปโดยดูจากปจจัยหลายๆ ดานในการกาํหนด
บําเหน็จที่จะจายใหกรรมการ ซ่ึงในปที่ผลประกอบการไมดีบําเหน็จกรรมการก็จะลดตามลงดวย 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 662,290,396 หุน คิดเปน

รอยละ 95.85 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
(690,938,296 หุน) โดยมีผูไมเห็นดวย 13,609,100 หุน และมีผูงดออกเสียง 
จํานวน 15,038,800 หุน 

 
โดยในวาระน้ีมีกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่งถือวาไมมีสิทธอิอกเสียง
จํานวน 5 ราย เปนจาํนวนหุนทั้งส้ิน 773,335,610 หุน 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกหุนกูสวนที่ยังไมมกีารออกจําหนาย จาํนวน 1,000 ลานบาท 

และอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะยาว อายุไมเกิน 10 ป ภายในวงเงินไมเกนิ 
12,000 ลานบาท   
 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวา เน่ืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอยาง
ตอเน่ือง การออกและเสนอขายหุนกูเปนทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนที่มีประโยชนอยางมากทั้ง
ในดานการลดการพ่ึงพาเงินกูจากสถาบันการเงิน การควบคุมอตัราดอกเบี้ยรวมถึงการเพ่ิมความ
แข็งแกรงใหกับฐานะทางการเงินของบริษัท ดังน้ันเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการระดมทุน
รวมถึงเพ่ือใหการออกและเสนอขายหุนกูเปนไปไดอยางทันทวงทกีับสถานการณดอกเบี้ยที่ผัน
ผวน บริษัทจึงจะขออนุมัตเิพ่ือดาํเนินการดังน้ี  

 
1) พิจารณายกเลกิหุนกูสวนที่ยังไมมีการออกจําหนาย จํานวน 1,000 ลานบาท  

 
และ 
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2) พิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะยาว มีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 
ป นับแตวันที่ออกหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น 
ภายใตเง่ือนไขดังน้ี  

 
ประเภท: -หุนกูประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสทิธ ิมีผูแทนผูถอืหุนกูหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู และมี

ประกันหรือไมมีประกันตามความเหมาะสม  
 

สกุลเงิน: -สกุลเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินประเทศอื่น 
 

ลักษณะวงเงิน: -บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูใหมเพ่ิมเติมอกีไดในจํานวนตามหุนกูทีมี่การไถ
ถอนหรือซ้ือคืนรวมถึงสามารถออกหุนกูเพ่ือทดแทนหุนกูเดิมที่กาํลังจะหมดอายุลงใน
คราวเดียวกัน ภายในวงเงิน 12,000 ลานบาท ดังที่ระบุไวขางตน  
 

วงเงิน: -หุนกูที่ออกเพ่ิมเติม หรือเพ่ือทดแทนหุนกูเดิมที่ถกูไถถอนไป มีมูลคาภายในวงเงินไม
เกิน 12,000 ลานบาทหรือเทียบเทา 
 

การเสนอขาย: -เสนอขายในประเทศ หรือ ตางประเทศ ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ บคุคลใดๆตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย และตลาดหลกัทรัพย และ/หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย และตลาดหลกัทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของที่มีผลบังคบัใชในขณะน้ัน โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอ
ขายเปนคราวๆไปกไ็ด 
 

ระยะเวลาครบกาํหนด
ไถถอน (อายุ): 

-ไมเกิน 10 ป 
 
 

อัตราดอกเบี้ย: -ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
 

การชาํระคืนเงินตน: -ทยอยชําระคืนเงินตน หรือ ชําระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด 
 

ไถถอนหุนกูคืนกอน
ครบกําหนด: 

-บริษัทอาจกาํหนดใหสทิธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคนืกอนครบกําหนด และ/หรือ 
บริษัทอาจกําหนดใหบริษัทมีสิทธใินการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด รวมถึงการซ้ือ
คืนหุนกูดังกลาว ทั้งน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขของหุนกูทีไ่ดออกในคราวน้ันๆ  
 

ตลาดรอง: -บริษัทอาจจะจดทะเบียนหุนกูดังกลาวกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดรอง
แหงใดๆ  

  
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และ/
หรือ ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการ มีอาํนาจในการกาํหนด
หลกัเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูที่ยังไมได
กําหนด ตามความจําเปนและเห็นสมควรทีต่องกาํหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกูดังกลาว
ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาดตรา
สารหน้ี หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนใหอาํนาจดาํเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและ
ดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งทีป่รึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออก
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และเสนอขายหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามในและการแกไขเอกสารสัญญาตางๆที่
เกี่ยวของ และมีอาํนาจในการดําเนินการใดๆเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูตามที่
จําเปนและสมควร  

 
ประธานฯ แถลงเพ่ิมเติมวา ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระน้ีจะตอง
มีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนสอบถามและแสดงความคดิเห็นประเด็นตางๆ ดงัน้ี  
 

• ขอทราบ Rating ของบริษัท 
• ประเด็นเร่ืองการกาํหนดใหผูถือหุนกูไถถอนคืนกอนกําหนดวาทาํใหบริษัทเสียประโยชน 
• เสนอใหจายดอกเบี้ยทกุไตรมาส 
• เสนอใหออกหุนกูในสกุลเงินบาทเทาน้ัน 

 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงและตอบคําถาม วา Rating ของบริษัทปจจุบัน คือ BBB+ ทั้งของ TRIS 
และของ FITCH 
 
ในเร่ืองการจายดอกเบี้ย ปกติหุนกูของบริษัทจายดอกเบีย้ทุกไตรมาสอยูแลว 
 
ในเร่ืองการออกหุนกูในสกุลเงินอื่นน้ัน ขออนุมัติไวเผ่ือกรณีที่ออกหุนกูแลวทาํ SWAP  
แตโดยปกติแลวบริษัทออกหุนกูเปนสกลุเงินบาทเทาน้ัน เพราะถือวาบริษัทไมมีรายไดเปนเงิน 
ตราตางประเทศ จึงไมตองการมีความเสี่ยงในเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยน 
 
ในเร่ืองการใชสิทธิ ไถถอนคืนกอนกําหนดน้ัน โดยปกติแลวบริษัทไมออกหุนกูทีเ่ปดใหไถถอน
กอนกาํหนด Option ที่ขอเผ่ือไว เปนกรณีที่อตัราดอกเบี้ยในตลาดข้ึนไปสูงมากๆ และบริษัท 
จําเปนตองออก Convertible Bond การมี Option ดังกลาวจะทําใหอตัราดอกเบี้ยลดลง 
 
ผูถือหุนไดแสดงความหวงใยวาจํานวนหุนกูทีอ่อกมีจํานวนมากเปนภาระของบริษัทและสอบถาม
วาทาํไมไมหามการไถถอนกอนกําหนดไปเลย 
 
คุณอนุพงษฯ ไดยืนยันวา หุนกูในลักษณะ Straight Bond ที่บริษัทออกจําหนายน้ันไมมี 
เง่ือนไขการไถถอนกอนกําหนดแนนอน Option เร่ืองการไถถอนกอนกาํหนดน้ันขอเผ่ือไว 
ในกรณีจําเปนตองออก Convertible Bond เทาน้ัน และดวยอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยปจจุบันประมาณ 
4% คงออก Convertible Bond ไมไดอยูแลว 

 
ในเร่ืองมูลคาหุนกูที่ขอออกจําหนายจํานวน 12,000 ลานบาทน้ัน ถาพิจารณาวาขณะน้ีบริษัทมี
สวนของ Equity อยูที่ 9,514 ลานบาท ดวยอัตราการทาํกาํไรของบริษัทในระดับเทาปที่ผานมา 
Equity ก็นาจะขยับข้ึนไปเปน 12,000 ลานบาท ดังน้ันถารักษาระดบั D/E ใหคงที่ไวที ่ 1:1 
จํานวนหุนกู 12,000 ลานบาทที่ขอคร้ังน้ีจึงไมมาก เพราะถาบริษัทออกหุนกูทั้งหมด D/E 
ก็จะอยูที่ประมาณ 1:1 น่ันเอง 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,435,835,606 หุน คิดเปน

รอยละ 98.06 ซึ่งเกินกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในวาระน้ี (1,464,284,406 หุน) โดยมีผูไมเห็นดวย 13,385,600 หุน และมีผู
งดออกเสียง จํานวน 15,063,200 หุน 

 
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
 

• ผูถือหุนเสนอใหบริษัท ใหความสาํคญักบั CSR (Corporate Social Responsibility) กับชุมชนรอบๆ 
โครงการของบริษัทดวย 
 

• ผูถือหุนสอบถามถึงความเปนไปไดที่จะขยายตวัไปตางจังหวดั 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาปญหาของอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในขณะน้ีคือเร่ืองการขาดแคลนบคุลากร 
การขยายตวัไปตางจังหวดัในขณะน้ีจึงมีปญหามาก ในอนาคตถาปญหาดังกลาวลดลงบริษัทก็สนใจ
เชนกัน 

 
• ผูถือหุนสอบถามเร่ืองการดูแลราคาหุน 

 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาบริษัทมีฝาย Investor Relations ไวดูแลผูถือหุนในเร่ืองขอมูล สวนในเร่ืองราคา
หุนน้ันเปนเร่ืองของผูถอืหุนกับนักวิเคราะห   โดยสวนตวัแลว   คุณอนุพงษฯ ไมไดเปนผูซ้ือ-ขายหุนราย
ใหญของบริษัทมานานแลว เพราะถอืวาการที่เขามาบริหารแลวไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับราคาหุน 

 
• ผูถือหุนสอบถามความเห็นเกี่ยวกบัภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยในปน้ี และทิศทางของบริษัท 

 
คุณอนุพงษฯ แถลงวาเง่ือนไขและกฎระเบียบของภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ จะทําให
ผูประกอบการที่ไมใชรายใหญอยูไมได ในขณะที่ Demand ในตลาดอสังหาริมทรัพยยังมีอยูอีกมาก 
สถานการณทั่วไปไมนาเปนหวง ดวยอัตรา GDP ที่มี Growth ขนาดน้ี รวมทั้งสาธารณูปโภคที่ขยายตัว 
ขนาดน้ี เปนไปไดยากทีธุ่รกจิอสังหาริมทรัพยจะไปไมรอด สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง คือ ในตลาดอสังหาฯ 
ผูประกอบการรายใหญ 7-8 ราย จะมี Market Share รวมกันสูงกวาในอดีตมาก Barrier to entry 
สําหรับผูประกอบการรายใหมๆ ที่จะเขามาสูธุรกิจน้ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ และการเขามาใหม ถาเปนรายเลก็ก็
จะทําใหขาดอาํนาจในการตอรองกับ Supplier ในการซ้ือวัสดุ ซ่ึงเปนตนทุนหลักของอุตสาหกรรมน้ี ซ่ึง
จะทําใหรายเลก็ๆ แขงขันในธุรกิจน้ีไมได 

 
• ผูถือหุนสอบถามเร่ืองการปองกันความเสี่ยงในเร่ืองที่มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนคอนขางสูง 

 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา หน้ีสินของบริษัทอยูในระดบัทีด่แูลได ถาบริษัทหยุดซ้ือทีด่นิ เรงสรางแลวขาย
ออกเฉพาะทีด่ินที่ถอือยู D/E จะลดลงเร็วมาก อยางไรก็ตามบริษัทจะดูแล D/E ใหอยูในระดับ 1 ถึง 1.3 
การที่ผูถอืหุนอนุมัตใิหบริษัทออกหุนกูได 12,000 ลานบาทน้ัน ทาํใหบริษัทมีโอกาสที่จะเลือกกูระหวาง
เงินกูธนาคารหรือใชหุนกู เพ่ิมโอกาสที่จะทาํผลตอบแทนใหผูถือหุนไดสูงข้ึน  
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การทาํธุรกิจอสังหาฯ การซ้ือทีด่ินกเ็ปรียบเสมือนการซ้ือวัตถุดิบมาผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรม
เชนกัน ถาบริษัทไมซ้ือที่ ไมใชเงินเลย ก็จะไมมีสินคาออกมาขาย 
 
ที่ผานมา บริษัทไดมีการ Diversify ออกไปในหลายๆ ดาน อะไรทีไ่มเคยทาํก็ทาํ เชน บานราคา 10 กวา
ลานบาท (โครงการ The Palazzo) ก็ทาํแลว ทาวนเฮาส 2 ชั้น Prefabrication ก็เร่ิมทําแลว ขณะน้ีสวน
ใหญจะเขาใจวาตลาดอสังหาฯ มีปญหา เพราะทีผ่านมาหลังจากเปดโครงการ ขายไมนานก็หมด แตโดย
สวนตวัแลวเห็นวาตลาดฯ ไดกลับคืนสูสภาวะปกติมากกวา 
 
พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแตป 2004-2005 เม่ือราคานํ้ามันเร่ิมสงูข้ึน รถไฟฟาเร่ิมเปด
ดําเนินการ ความตองการที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลงจากบานเดี่ยวชานเมือง มาเปนอาคารชดุเกาะแนว
รถไฟฟา คนรุนใหมในปจจุบันจึงตองการซ้ืออาคารชดุในเมืองมากกวาจะซ้ือรถแลวตองอยูบานนอกเมือง
และใชเวลาในการเดินทางวนัละหลายชัว่โมง ความตองการที่พักอาศัยทีเ่ปนอาคารชุดเกาะแนวรถไฟฟา
จึงยังมีอยูมาก 

 
นอกจากน้ันบริษัทไดมีการทาํประมาณการลวงหนา เพ่ือใหทราบวาบริษัทจะเปนอยางไรในอนาคต 

 
• ผูถือหุนสอบถามวาสินคาคงเหลือจะลดลงหรือไม เน่ืองจากเปนหวงสภาพคลองเพราะเห็นวา Cashflow 

ติดลบ 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา ถารักษาระดับ D/E อยูที่ 1:1 ถาบริษัทมีกําไรเพ่ิมข้ึนเทาใด ก็จะกอหน้ีเพ่ิมได
เทาๆ กัน ซ่ึงหน้ีทีเ่พ่ิมข้ึนก็จะถูกนํามาซ้ือที่ดินเพ่ือพัฒนาและขาย ดังน้ันถาบริษัทยังตองการมีอตัราการ
เติบโตและตองการมี ROE ในระดับเดมิหรือสูงข้ึน การมี Cashflow ติดลบก็จะเปนเร่ืองปกติ รวมทั้ง 
สินคาคงเหลอืกต็องมีมากพอที่จะขาย ซ่ึงถาสามารถ Control ไดก็ไมมีปญหาแตอยางใด 

 
ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถอืหุนและผูเกี่ยวของ และปดประชุมเม่ือเวลา 
16.30 น. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ    /S/   ประธานกรรมการ  
       (นายชัชวาล พรรณลาภ) 

 
 
 

ลงช่ือ    /S/   เลขานุการคณะกรรมการ  
          (นายวิลาศ ปลกศิริ) 

 
 


