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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2555 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 30 เมษายน 2555 

ณ หองแกรนดบอลลรูม โรงแรมเวสติน แกรนด สุขุมวิท 
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม 

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

โดยมี คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาท่ีเลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. คุณกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ  ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท  
แอนด ยัง จํากัด 

2. คุณภูมิพัฒน  สินาเจริญ  เลขานุการบริษัท 
 
เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีตอท่ีประชุม 
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ณ ขณะนี้มีผูถือหุนและ 
ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 737 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 1,852,960,762 หุน จากจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
2,821,983,158 หุน คิดเปนรอยละ 65.66 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท จึง
ขอเปดประชุม  
 
คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุมรับทราบดังนี้ 
 
การลงมติในแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
• หลังจบการพิจารณาในวาระท่ีเสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯจะขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงซ่ึงจะใชหลักการ

ลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยประธานฯ จะแจงใหผูท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงให
ยกมือ 

• เจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลท่ีไดถือเปนคะแนนท่ีเห็นดวย  

• หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในท่ีประชุมจะแจงผลคะแนนตอท่ีประชุม 
• สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนท่ีเห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาท่ีหลังจากจบการประชุม 
• สําหรับทานผูถือหุนท่ีไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว กรุณาไมยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะ

จะเปนการนับซํ้า ขอเปนเฉพาะทานผูถือหุนท่ียังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ท่ีจะลงคะแนนในหองประชุม 
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• ในวาระท่ัวๆ ไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุนแตละทานมีสิทธิออก
เสียงไดตามจํานวนหุนท่ีถืออยู  

• สําหรับวาระพิเศษตางๆ ท่ีอาจจะมีเกณฑการนับคะแนนตางออกไป จะแจงใหทราบกอนลงคะแนน อาทิเชน วาระท่ี
เปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานท่ีจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนน
เสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม เปนตน 

• ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถือหุนท่ีอาจทยอยมาเขารวมประชุม คะแนนรวมท่ีประกาศ
ในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจริงของผูถือหุนท่ีมาออกเสียงทันในวาระนั้น 

• เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ กลต. ในเรื่องของ Good Governance ขอใหทานผูถือหุน หรือตัวแทน ท่ี
ประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ กรุณาแสดงตัวตอท่ีประชุมโดยยกมือ
ขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แลวแจงชื่อ นามสกุล พรอมท้ังแจงดวยวาเปนผูถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนรายใด  

 
ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งได

ประชุมไปเมื่อ วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 
 

ประธานฯ ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซ่ึงไดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ รับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยจํานวน 
1,854,755,266 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 
(1,854,874,648 หุน) โดยไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 119,382 หุน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554  

 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทเปนผูแถลงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในป 2554 ท่ีผานมา วา ในป 2554 บริษัท มีรายไดจากการดําเนินงาน 13,639 
ลานบาท  
มีกําไรขั้นตน 5,205 ลานบาท เปนอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 38.2 มีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษี 
2,509 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 1,551 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.55 บาท  
ณ ส้ินป 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 29,375 ลานบาท มีสวนของทุน 10,660 ลานบาท และมี
หนี้สินรวม 18,714 ลานบาท (เปนหนี้สินสุทธิ 13,786 ลานบาท) 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ผูถือหุนไดสอบถามถึงสาเหตุท่ีกําไรลดลงในอัตราสวนท่ีคอนขางมากเมื่อเทียบกับการลดลงของ
รายได 
คุณอนุพงษฯไดตอบและชี้แจงวามาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการแรกเกิดจากนโยบายภาษีของ
รัฐซ่ึงส้ินสุดลงในป 2553 คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ รอยละ 3.3 และ คาโอน รอยละ 2 สงผลกระทบทํา
ใหในไตรมาสแรก บริษัทฯ มีภาระจากภาษีท่ีเพิ่มขึ้นท้ัง 2 เรื่องประมาณ รอยละ 4.3 และในไตรมาส
ท่ี 2 มีภาระประมาณ รอยละ 1 
 
ประการท่ี 2 การท่ียอดรายไดไมเปนไปตามท่ีคาดเนื่องจากภาวะน้ําทวมในไตรมาสสุดทายของป 
ยอดโอนชะลอตัวลง สงผลใหอัตราคาใชจายในการขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขาย 
 
ผูถือหุนสอบถามรายละเอียดของจํานวนโครงการ และมูลคา Backlog รวมท้ังสอบถามถึงผลกระทบ
เรื่องอุทกภัยวากระทบกับโครงการของบริษัทฯ อยางไรบาง 
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คุณอนุพงษฯ ไดชี้แจงวา ในป 2010 บริษัทฯ มีโครงการท่ีเปดขายอยู 41 โครงการ ในป 2011 มีอยู 
43 โครงการ ซ่ึงจริงๆ ควรจะมากกวานั้น แตเนื่องจากผลของอุทกภัย จึงมีการชะลอโครงการท่ีจะ
เปดตัวไวกอน  
ในป 2012 นี้จะมีโครงการท่ีเปดขายจนถึงส้ินปรวม 63 โครงการ  
 
สําหรับ Backlog (สินคาท่ีขายแลวรอโอน) ณ 31 ธ.ค. 2554 มีมูลคา 24,200 ลานบาท (เปน
แนวราบ 2,580 ลานบาท เปนคอนโด 21,620 ลานบาท) 
ลาสุด ณ กลางเดือนเมษายน ท่ีผานมา Backlog มีมูลคารวม 29,900 ลานบาท (เปนแนวราบ 4,600 
ลานบาท เปนคอนโด 25,300 ลานบาท) 
 
สําหรับผลกระทบจากน้ําทวมนั้น บริษัทฯ โชคดีท่ีมีโครงการท่ีน้ําทวมเขาโครงการแลวทวมเขาบาน
เพียง 1 โครงการเทานั้น ท่ีบางบัวทอง และเปนโครงการท่ีเตรียมจะเปดตัว แตยังไมไดเปดจึงชะลอ
โครงการดังกลาวไวกอน 
นอกจากนั้นมีอีก 2 โครงการท่ีน้ําทวมเขาโครงการแตไมเขาบาน ซ่ึงเมื่อคิดเปนผลกระทบท่ีเกิดกับ
โครงการแลวเปนเพียงรอยละ 6 ของโครงการท้ังหมดของบริษัทฯ 
 
ยอดจองในปนี้ จนถึงอาทิตยกอนหนาวันประชุมนี้ บริษัทฯ มียอดจองไปแลว 6,100 ลานบาท (เปน
แนวราบ 2,200 ลานบาท เปนคอนโด 3,900 ลานบาท) ซ่ึงถือวาดีมาก อยูใน 3 ลําดับแรกของบริษัท
ในธุรกิจนี้ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะอานิสงคจากการท่ี บริษัทฯ สามารถจัดการเรื่องอุทกภัยไดดี 
ยอดจองแนวราบโตขึ้น รอยละ 3-4 ในขณะท่ียอดจองคอนโดโตขึ้นมาก 
 
ผูถือหุนสอบถามและแสดงความหวงใยในเรื่องอัตราหนี้สินตอทุน (D:E Ratio) ท่ีคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับธุรกิจเดียวกัน 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา ถาไมเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นในไตรมาสท่ี 4 D:E นาจะลดลงแลว เปาหมายของ
บริษัทฯ คือพยายามรักษา D:E ใหอยูในระดับ 1:1 คงไมต่ํากวานี้เนื่องจากจะทําให Return on 
Equity ของผูถือหุนลดลง 
D:E จะขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งในไตรมาส 2/2555 นี้ เนื่องจากการจายเงินปนผล และการจายภาษี 
ปลายป D:E นาจะลดลงอยูในระดับ 1 ถึง 1 กวาๆ เทียบกับเมื่อส้ินป 2554 ท่ีอยูท่ี 1.2:1  
ฝายจัดการใหความสําคัญกับเรื่องนี้ตลอดเวลา เปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหตอนนี้คอยๆ ดูเรื่องการซ้ือท่ีดิน
เพิ่มเติม งบซ้ือท่ีดินในปนี้นาจะลดลง ปท่ีแลวซ้ือท่ีดินไวมากเพื่อทยอยเปดโครงการในปนี้ ซ่ึงเมื่อ
เปดโครงการแลว D:E นาจะเริ่มลดลง 
 
สําหรับโครงการท่ีจะเปดในปนี้และมูลคาโครงการนั้น ต้ังแตตนปมา บริษัทฯ เปดโครงการใหมเปน
คอนโดไปแลว 2 โครงการ ท่ีจะเปดตามมาคือ บานเด่ียว 2 โครงการ ทาวนเฮาส 8 โครงการ และ 
คอนโดอีก 4 โครงการ มูลคาท่ีกําลังจะเปดรวมกัน 16,800 ลานบาท ซ่ึงเมื่อรวมกับท่ีเปดไปแลว 2 
โครงการต้ังแตตนป จะมีมูลคารวมท่ีเปดในปนี้ ประมาณ 20,000 ถึง 21,000 ลานบาท 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหพิจารณาวาระถัดไป 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับป

ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 
 
 ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา คุณอนุพงษฯ ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2554 ใหท่ีประชุมไดรับ

ทราบแลว รวมท้ังรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,855,070,907 หุน คิดเปนรอย
ละ 99.99 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,855,135,389 หุน) โดยไมมีผูไม
เห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 64,482 หุน 

  
วาระท่ี 4 พิจารณาจายเงินปนผล ประจําป 2554 และพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

เปนทุนสํารอง  
 

ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทเปนผูแถลงวา  
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2554 เปนเงิน 1,551 ลานบาท คิดเปนกําไร 0.55 บาท/หุน และบริษัทฯ มี
นโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการ ป 2554 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท คิดเปนรอยละ 32.7 ของกําไรสุทธิ ซ่ึง
เปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2555 

   
โดยเงินปนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  
 
โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2555 และ ใหรวบรวม
รายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555  

   
ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บริษัทไดจัดสรรการสํารองตามกฎหมายสําหรับป 
2554 เปนจํานวน 46,806,926 บาท ซ่ึงทําใหสํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนครบรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,855,071,627 หุน คิดเปนรอย
ละ 99.99 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,855,136,209 หุน) โดยไมมีผูไม
เห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 64,582 หุน 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางศิริวรรณ  สุรเทพินทร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4434  
เปนผูสอบบัญชี ป 2555  
 
ท้ังนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร และ/หรือ ผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท 
 
โดยมีคาตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,910,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชีป 2554 เปนเงิน 2,060,000 
บาท)  
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาท่ี
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 
นอกจากนั้น บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือของ
บริษัทฯท้ังหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 2,290,000 บาท  
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ซ่ึงเมื่อรวมกันแลวคาสอบบัญชีท้ังหมด ของป 2555 คือ 4,200,000 บาท เทียบกับปกอน ท่ีมีคาสอบ
บัญชีรวมท้ังเครือ 5,200,000 บาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,804,958,411 หุน คิดเปนรอย
ละ 97.25 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,855,982,809 หุน) มีผูไมเห็น
ดวย 50,959,916 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 64,482 หุน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณากรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการท่ีจะตองออกตามวาระในปนี้ คือ  
 

1. คุณอนุพงษ อัศวโภคิน กรรมการบริหาร และดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
รองประธานคณะกรรมการ 

 
2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการบริหาร และดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการของบริษัท 

 
3. คุณชัยรัตน ธรรมพีร เปนกรรมการของบริษัท และ 

 
4. คุณวิษณุ สุชาติลํ้าพงศ กรรมการบริหารของบริษัท และดํารงตําแหนงเปนรองกรรมการ

ผูอํานวยการสายงานธุรกิจ 1  
 

เพื่อเปดโอกาสใหท่ีประชุมอภิปรายกันไดเต็มท่ี กรรมการท่ีครบวาระขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 
 
ประธานฯ ไดแถลงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา 
กรรมการท้ัง 4 ทาน มีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถวน ในการเปนกรรมการตามบัญญัติใน
หลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ
หลักเกณฑของ กลต. และมีคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางมาก จึงเห็นสมควรท่ีผูถือหุนจะ
พิจารณาเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 
สําหรับประวัติยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ การถือ
หุนในบริษัทฯ จํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชุมกรรมการในป 2554 รวมท้ังปท่ีเขารวมเปน
กรรมการ และการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนๆ ของแตละคนไดสงใหผูถือหุนไดพิจารณา โดยแนบ
ทายหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ โดยลง
มติเปนรายบุคคล 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติจากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

• นายอนุพงษ อัศวโภคิน ไดรับคะแนนเสียง เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,801,497,931 
หุน คิดเปนรอยละ 97.06 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 
(1,856,024,929 หุน) อนุมัติใหกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีผูไมเห็น
ดวย 54,461,516 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 65,482 หุน  

• นายพิเชษฐ วิภวศุภกร ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ ดวยจํานวน 1,799,700,631 
หุน คิดเปนรอยละ 96.96 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 



    
 

[6] 
    

(1,856,026,329 หุน) อนุมัติใหกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีผูไมเห็น
ดวย 56,260,216 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 65,482 หุน  

• นายชัยรัตน ธรรมพีร  ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ ดวยจํานวน 1,801,697,331 หุน 
คิดเปนรอยละ 97.07 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,856,031,329 
หุน) อนุมัติใหกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีผูไมเห็นดวย 54,268,516 
หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 65,482 หุน  

• นายวิษณุ สุชาติลํ้าพงศ ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ ดวยจํานวน 1,852,657,247 
หุน คิดเปนรอยละ 99.82 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 
(1,856,031,329 หุน) อนุมัติใหกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีผูไมเห็น
ดวย 3,308,600 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 65,482 หุน  
 

ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการกลับเขาหองประชุม และดําเนินการประชุมตอ 
 
วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2555 ตามท่ี
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิจารณา
กําหนด ดังนี้ 
 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 60,000 บาท  
  เดิม 50,000 บาท 
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 55,000 บาท  
  เดิม 45,000 บาท 
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 45,000 บาท/ทาน 
  เดิม 35,000 บาท 
 
กรรมการท่ีเปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนนี้ 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ผูถือหุนสอบถามวา นโยบายในเรื่องคาตอบแทนกรรมการเปล่ียนแปลงหรือไม เนื่องจากปกอน
คาตอบแทนไมเพิ่มและเคยแถลงวาคาตอบแทนเปนภาระผูกพันระยะยาว นอกจากนั้นจากผล
ประกอบการในป 2554 กําไรสุทธิลดลง 30% คาใชจายเชนคาสอบบัญชีก็มีการลดลงตาม แต
คาตอบแทนกรรมการกลับขึ้น 20% 
 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมไดขึ้นคาตอบแทนมา 3 ปแลว จากการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมี
ขนาดใกลเคียงกันพบวาคาตอบแทนของบริษัทฯ ไมไดสูงเลย ทางฝายจัดการเห็นควรปรับให
ใกลเคียงกับตลาดฯ นอกจากนั้นคาตอบแทนนี้กรรมการท่ีเปนผูบริหารก็ไมไดรับ  
 
เปนเรื่องท่ีฝายบริหารตองดูแลกรรมการท่ีไดรับเชิญมาใหไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
บริษัท นอกจากนั้นในวาระถัดไปจะเปนเรื่องบําเหน็จกรรมการซ่ึงลดลงคอนขางมาก 
 
ผูถือหุนทานหนึ่งเสนอวาปกอนก็ไมไดขึ้น ปนี้ชะลอการขึ้นคาตอบแทนไปกอนไดหรือไม ปหนาถา
ธุรกิจดีคอยขึ้นก็ได 
คุณอนุพงษฯ แถลงวาถายอนไปดู 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มีผลประกอบการคอนขางใชได ฝายบริหาร
ถือวาเปนหนาท่ีเพราะไดไปเชิญใหกรรมการท้ังหลายเขามารวมรับผิดชอบในบริษัทฯ ปท่ีแลวเห็นวา
จายบําเหน็จมากจึงชะลอเรื่องคาตอบแทนไว จริงๆ แลวควรปรับใหตั้งแตปกอน คาตอบแทนดังกลาว
ก็ไมไดเปนจํานวนท่ีสูง จายตามความเหมาะสมเพื่อใหสามารถหาผูมีความรูความสามารถเขามาเปน
กรรมการของบริษัทฯ ได 
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ผูถือหุนสอบถามถึงรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคน ซ่ึงคุณอนุพงษฯ ไดแจงวามี
แนบในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,838,812,595 หุน คิดเปนรอย
ละ 99.07 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,856,115,769 หุน) มีผูไมเห็น
ดวย 17,211,580 หุนและมีผูงดออกเสียง จํานวน 91,594 หุน 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ  

 
ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทานๆ รวมเปนเงิน 2.86 ลานบาท โดยขอ
จายพรอมกับการจายเงินปนผล 
 
โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานท่ีเปนผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงถือวาไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
จะไมลงคะแนน เนื่องจากเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจงรายละเอียดใหทราบ
ตอไปตอนนับคะแนน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ผูถือหุนไดสอบถามวาบริษัท ใชเกณฑอะไรในการพิจารณาบําเหน็จ 
คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทชี้แจงวา บําเหน็จในปนี้ลดลงจาก 4.55 
ลานบาท เหลือ 2.86 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาเปนปๆ ไปโดยดูจากปจจัยหลายๆ ดานในการ
กําหนดบําเหน็จท่ีจะจายใหกรรมการ  
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 901,432,457 หุน คิดเปนรอยละ 
99.99 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี (901,497,039 หุน) โดยไมมี
ผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 64,582 หุน 
 
โดยในวาระน้ีมีกรรมการท่ีเปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่งถือวาไมมีสิทธอิอกเสียงจํานวน 5 ราย 
เปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 955,687,332 หุน 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูระยะส้ันวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท   
 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทเปนผูแถลงวา  
เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง การออกและเสนอขายหุนกูเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ระดมทุนท่ีมีประโยชนอยางมากท้ังในดานการลดการพึ่งพาเงินกูจากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตรา
ดอกเบ้ียรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกรงใหกับฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่ม
ทางเลือกในการระดมทุนรวมถึงเพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูเปนไปไดอยางทันทวงทีกับ
สถานการณดอกเบ้ียท่ีผันผวน บริษัทจึงจะขออนุมัติเพื่อดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูระยะส้ัน 
ภายในวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
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ประเภท  หุนกูระยะส้ัน ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
สกุลเงิน  สกุลเงินบาท 
จํานวนและมูลคาหุนกูท่ี
เสนอขาย   

จํานวนหุนกูคงคางท่ีออกภายใตโครงการจะมีจํานวนสูงสุดไมเกิน 5,000 ลานบาท 

อายุ  ไมเกิน 270 วัน 
 
การเสนอขาย  

เสนอขายในประเทศใหแก ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ  โดยมีนิยาม
ตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี 
กจ.5/2552 เรื่องการกําหนดนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท (รวมถึงท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยการเสนอขายอาจเปนการเสนอ
ขายเพียงครั้งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขายเปนคราวๆไปก็ได 

อํานาจในการกําหนด
เงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และ/หรือ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการ มีอํานาจในการกําหนด 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูท่ี
ยังไมไดกําหนด อาทิเชน จํานวนเงิน อายุ มูลคาท่ีตรา ราคาเสนอขาย ลักษณะ
ผลตอบแทน อัตราดอกเบ้ีย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย เปนตน 
ตามความจําเปนและเห็นสมควรท่ีตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกู
ดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดรองอ่ืนๆ 
ตลอดจนใหอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอ่ืนใดกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามในและการแกไขเอกสารสัญญาตางๆท่ี
เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกู
ตามท่ีจําเปนและสมควร  

ลักษณะวงเงินหมุนเวียน 
(Revolving Basis) 

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูระยะส้ันเพิ่มเติมไดอีกในจํานวนเงินตามท่ีมีการ
ไถถอนหรือซ้ือคืนมา ภายในวงเงินของโครงการท่ีระบุไวขางตน  

 
คุณอนุพงษฯ แถลงเพิ่มเติมวา ในเดือนธันวาคมท่ีผานมาทาง กลต. มีแนวคิดท่ีจะออกกฎหมาย
ควบคุมการออก B/E เนื่องจากปจจุบันสถาบันการเงินมีการออก B/E (Bill of Exchange) กันมาก ซ่ึง
ยอมกระทบกับบริษัทฯ ดวยเพราะมีการออก B/E อยูแลวประมาณ 3,600 ลานบาท สาระสําคัญของ
กฎหมายอันหนึ่งก็คือ ตอไป B/E เหลานี้จะเปล่ียนมือไมได ซ่ึงจะทําใหตนทุนการออก B/E สูงขึ้น
มาก 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดใช B/E เปนเครื่องมือในการบริหารตนทุนดานการเงินของบริษัทฯ โดย ณ ส้ินป
ตนทุนเฉล่ียของ B/E ของบริษัทฯ อยูท่ี 3.4% ตอป ปจจุบันเฉล่ียอยูท่ี 3.35% ตอป ในขณะท่ี
ตนทุนเงินกูจากธนาคารของบริษัทฯ อยูท่ีเฉล่ีย 5.53% เมื่อเฉล่ียรวมตนทุนการเงินของบริษัทฯ แลว
อยูท่ี 4% ตอป 
การขอออกหุนกูระยะส้ันดังกลาวนี้ก็เพื่อไปทดแทน B/E 
 
ผูถือหุนซักถามวาปกอนก็มีการออกหุนกูเชนกัน ปนี้ออกหุนกูอีกจะนําไปใชอะไร 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงปจจุบัน บริษัทฯ มีการออก B/E ระยะส้ัน
มูลคาประมาณ 3,600 ลานบาท ถากฎหมายควบคุม B/E ออกมาก็จะไดออกหุนกูระยะส้ันดังกลาว
ทดแทน สวนหุนกูท่ีออกในปกอนเปนหุนกูระยะยาว ครั้งนี้เปนระยะส้ันเทานั้น 
ปกติธรรมชาติของธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะ Condo กอนจะเริ่มมีการโอนใหลูกคา บริษัทฯ จะตอง
สํารองเงินไวเปนจํานวนมากเพื่อขอไถถอนโฉนดท้ังโครงการจากธนาคาร ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการโอนใหกับลูกคา ลูกคาสามารถท่ีจะโอนตอนไหนก็ได เพราะถาตองขอไถถอนโฉนด
จากธนาคารเพื่อโอนใหลูกคาเปนหองๆ จะใชเวลาและมีขั้นตอนยุงยากมาก ดังนั้นเจาของโครงการ
จะใชวิธีไถถอนโฉนดออกมาท้ังหมดกอน ในขณะท่ียังไมไดรับเงินจากลูกคาเลย ทําใหตองใชเงิน
สํารองจํานวนมาก 
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ปท่ีแลวบริษัทฯ ออก B/E ไป 3,600 ลานบาท สวนหนึ่งของหุนกูนี้จะไปทดแทน B/E ดังกลาว ซ่ึงถา
กฎหมายของ กลต.ยังไมประกาศใช บริษัทฯ ก็ยังจะใช B/E ตอไป สําหรับหุนกูท่ีออกในครั้งนี้เปน
ระยะส้ันเทานั้น จะเห็นไดวามีกําหนดเงื่อนไขอายุของหุนกูวาไมเกิน 270 วัน 
 
ผูถือหุนสอบถามวาประมาณการดอกเบ้ียของ B/E เปนอัตราเทาใด 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาไมสามารถประมาณได เพราะเคล่ือนไหวตลอดเวลาขึ้นกับ Money Market 
Rate รวมท้ังปริมาณสภาพคลองในตลาดการเงิน ตัวอยางเชน คาเฉล่ียตนทุน B/E ของบริษัทฯ ณ 
31 มีนาคมอยูท่ี 3.44% แตเมื่อวันท่ี 26 เมษายน อยูท่ี 3.35% เปนตน 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,856,145,790 หุน คิดเปนรอย
ละ 99.99 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,856,210,372 หุน) โดยไมมีผูไม
เห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 64,582 หุน 

 
ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 
• ผูถือหุนทานหนึ่งขอใหฝายบริหารชวยรับเรื่องรองเรียนของตนเองไปพิจารณาดวยวา 

ตนเองพักอาศัยบริเวณใกลเคียงกับโครงการของบริษัทฯ ท่ีซอยลาดพราว 18 ไดรับความ
เดือดรอนอยางมากจากผูรับเหมาของบริษัทฯ ซ่ึงทํางานตอนกลางคืนจนตนเองไมสามารถ
จะพักผอนไดตองไปรองเรียนกับ กทม. ก็ไมไดผล จึงไปรองเรียนกับ CPAC ซ่ึงเปนผูสง
คอนกรีตผสมเสร็จใหกับผูรับเหมา ทาง CPAC เห็นวาเดือดรอนจึงหยุดสงคอนกรีตในเวลา
กลางคืน ผูรับเหมาก็ยังไปหาผูผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายเล็กมาสงแทน ทําใหตนเอง
เดือดรอนตลอดมาและยังตองทนไปจนกวาโครงการจะเสร็จ จึงขอฝากใหทางบริษัทฯ ไป
พิจารณาดวยโดยเฉพาะการเลือกสรรผูรับเหมาท่ีมีความรับผิดชอบ 
ทางฝายบริหารของบริษัทฯ รับเรื่องไปดําเนินการ 

 
• ผูถือหุนสอบถามถึงอัตรายอดจองท่ีเปล่ียนแปลงเปนยอดโอน ซ่ึงผูถือหุนเขาใจวาการรับรู

รายไดจะมาจากยอดจอง จึงอยากทราบวายอดจอง 100% จะกลายเปนยอดโอนเทาใด 
และอยากขอทราบแนวโนมธุรกิจอสังหาฯ ในป 2555 นี้ดวย 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวา ยอดรับรูรายไดของธุรกิจอสังหาฯ จะมาจากยอดโอนเทานั้น เงินจอง
ไมสามารถจะรับรูเปนรายไดได 
สําหรับบริษัทฯ แลว ในปจจุบันอัตรายอดจองท่ีเปล่ียนเปนยอดโอนโดยไมมีการยกเลิกนั้นมี
อัตราสูงมากเนื่องจากบริษัทฯ จะ Screen ลูกคาท่ีจะซ้ือโดยขอใหไปผานขั้นตอนการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินกอน เพราะลูกคาสวนใหญท่ีโอนไมไดมาจากเรื่องการประเมิน
เครดิตไมผาน สวนเรื่องการท้ิงเงินจองจากสาเหตุอ่ืนนั้นมีนอยมาก อัตราท่ีไมผานการ
ประเมินเครดิตโดยท่ัวไปแลวมีถึง 10-15% ปจจุบันคนไทยสวนใหญยังไมเขาใจเรื่อง 
Credit Bureau นัก วาการท่ีมีหนี้สินสูงจะทําใหความสามารถในการซ้ือและผอนชําระลดลง
ไปดวย 

 
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมนั้น ตองดูสภาวะเศรษฐกิจเปนหลักถาเศรษฐกิจดีอุตสาหกรรมจะ
โตตาม ซ่ึงถาดูดัชนียอนหลังจะเห็นไดชัดเจนวาอุตสาหกรรมนี้อิงกับภาวะเศรษฐกิจโดยตรง 

 
ในเรื่องการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้ก็นาสนใจ ผูประกอบการรายใหญ (7 รายแรก) มีสวน
แบงการตลาดรวมกัน 50-60% สําหรับผูประกอบการรายเล็กท่ีไมแข็งแรงจะคอยๆ หายจาก
ตลาดออกไป การรับรูรายไดของบริษัทใหญในปนี้จะมาจาก 2 สวนคือ มาจากการเติบโต
ของตลาดเอง กับสวนหนึ่งจะมาจากการเขาไปกินสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายเล็ก 

 
• สําหรับขอสอบถามเรื่องการไปลงทุนตางจังหวัด คุณอนุพงษฯ แถลงวากําลังพิจารณาอยูแต

ยังตอบชัดเจนไมไดเพราะยังไมไดไปลงทุนซ้ือท่ีดินในตางจังหวัด 



    
 

[10] 
    

 
ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเก่ียวของ และปดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น. 
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