
 

     

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2556 
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2556 
ณ หองแกรนดบอลลรูม โรงแรมเวสติน แกรนด สุขุมวิท 

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

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

โดยมี คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. คุณสาธิดา  รัตนานุรักษ  ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท  
แอนด ยัง จํากัด 

2. คุณภูมิพัฒน สินาเจริญ  เลขานุการบริษัท 
 
เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีตอที่ประชุม 
 
คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการการประชุม ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะนี้มีผูถือหุน
มารวมประชุม ดังน้ี 

• ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 261 ราย รวมจํานวนหุนได 904,941,676 หุน 
• ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา 746 ราย รวมจํานวนหุนได 919,539,261 หุน 
• รวมเปนผูถือหุนที่มาประชุมรวม 1,007 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 1,824,480,937 หุน  
• จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 2,859,920,138 หุน คิดเปนรอยละ 63.79 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด  
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุม และขอใหคุณวิลาศฯ ในฐานะ
เลขานุการการประชุม ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมคร้ังนี้ เจาหนาที่จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
TSD ซึ่งไมมีสวนไดเสียกับบริษัทแตอยางใด ในฐานะคนกลาง เปนผูเขามาดําเนินการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อให
การประชุมมีความโปรงใส สอดคลองกับนโยบายเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)  
  
ประธานฯ ไดเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2555 ซ่ึงไดประชุมไป

เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซ่ึงไดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับ
หนังสือนัดประชุมแลว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 



 

     

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2555 ซ่ึงไดประชุมไปเม่ือ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555  

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,070,610 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย  
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,410,300 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 1,825,480,910 หุน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555  

 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผูแถลงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในป 2555 ที่ผานมา ซ่ึงคุณอนุพงษไดแถลงวา บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 
17,310 ลานบาท  
เทียบกับ 13,639 ลานบาท ในป 2554 โตขึ้น 26.9%  
มีกําไรสุทธิ 2,329 ลานบาท เทียบกับ 1,551 ลานบาท ในป 2554 โตขึ้น 50.2%  
คิดเปนกําไรตอหุน 0.82 บาท  
ณ ส้ินป 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 29,312 ลานบาท มีสวนของทุน 12,520 ลานบาท และมีหนี้สิน
สุทธิตอทุน 0.92 ลดลงจาก 1.29 ในป 2554  
บริษัทมียอดจอง 20,237 ลานบาท แบงเปนยอดจองโครงการแนวสูงหรืออาคารชุด จํานวน 10,437 ลาน
บาท เปนยอดจองโครงการแนวราบหรือบานเดี่ยวและทาวนเฮาส จํานวน 9,762 ลานบาท 
ณ ส้ินป 2555 มีสินคาที่ขายแลวรอโอน (Backlog) จํานวน 27,247 ลานบาท ซึ่งมีสวนที่เปนโครงการ
แนวสูงหรืออาคารชุด 24,228 ลานบาท และจะทยอยรับรูรายไดในปนี้ ไปถึงป 2558 และสวนที่เปน
โครงการแนวราบหรือบานเดี่ยวและทาวนเฮาส จํานวน 3,000 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยรับรูรายไดในไตรมาส 
1 และ 2 ของปนี้ 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหพิจารณาวาระถัดไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คุณอนุพงษฯ ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2555 ใหที่ประชุมไดรับทราบ

แลว รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับป
ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,167,044 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย  
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,410,300 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 1,825,577,344 หุน 

  
วาระที่ 4 พิจารณาจายเงินปนผล ประจําป 2555 และพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปน

ทุนสํารอง  
 

ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลง ซ่ึงคุณอนุพงษฯไดแถลงวา บริษัท มีกําไรสุทธิของบริษัท
ใหญในป 2555 เปนเงิน 2,329 ลานบาท คิดเปนกําไร 0.82 บาท/หุน และบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล
ไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 
2555 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 30.5 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผล
ของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด และจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และ ใหรวบรวมรายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  

   



 

     

ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บริษัทไดจัดสรรการสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมมีความจําเปนจะตองสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมในคร้ังนี้ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ผูถือหุนไดสอบถามวาบริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลมากกวานี้หรือไม 
 
คุณอนุพงษฯไดตอบขอซักถามวาบริษัทจะมีการจายปนผลในอัตราที่สูงกวานี้หรือไม 
คุณอนุพงษฯ ชี้แจงวาการแขงขันในตลาดมีสูงมาก และบริษัทจําเปนตองมีการขยายตัวเพ่ือการ
เจริญเติบโต ซึ่งมีความจําเปนจะตองใชเงินมาก ในการกอสราง การจัดซ้ือที่ดิน ในปนี้เองก็ต้ังเปาการ
ขยายตัวไวรอยละ 20 ซ่ึงเงินที่จะไดมาใชขยายงานนั้น อาจจะหาไดจาก 3 ทางเลือก ดังนี้ 
• จายปนผลในอัตราที่จายอยู คือประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ และเก็บกําไรที่เหลือไวใชขยาย

งาน   
• กูเงิน โดยยอมให Debt Equity Ratio สูงขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือความเส่ียง ถามีสถานการณอะไร

เกิดขึ้น บริษัทจะมีปญหาเร่ืองการเงิน บริษัทกําหนดนโยบายเร่ืองหนี้สินตอทุนไวประมาณ 1:1 ซ่ึงที่
ผานมาจะรักษาระดับอยูประมาณ 0.8 – 1.2 ทางเลือกในการเพ่ิมระดับ D:E นี้ บริษัทจึงไมประสงคจะ
ทํา  

• เพิ่มทุน ซ่ึงจะเปนภาระของผูถือหุน ตั้งแตบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯมาเปนเวลากวา 10 
ป บริษัทไมเคยเพิ่มทุน ตั้งแตยอดขายเพียงแค 1,000 กวาลานบาทในป 2544 จนถึง 17,000 ลาน
บาทในปที่แลว  ยกเวนในกรณีออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของพนักงาน หรือ ESOP 
เทานั้น 

นี่เปนสาเหตุใหบริษัทจายปนผลประมาณรอยละ 30  ซึ่งเปนอัตราสวนที่เหมาะสมที่บริษัทจะเจริญเติบโต
ไดโดยมีความเส่ียงนอยที่สุด และไมเปนภาระแกผูถือหุน 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2555 และพิจารณา
รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,096,735 หุน  
• ไมเห็นดวย 110,200 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,425,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 1,825,632,035 หุน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯเปนผูแถลงวาคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
 
โดยนางศิริวรรณ  สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 
และ/หรือ 
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
และ/หรือ  
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  
 
เปนผูสอบบัญชี ป 2556  
 
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท 
 
โดยมีคาตอบแทนเฉพาะบริษัท 1,950,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชีป 2555 เปนเงิน 1,910,000 บาท)  
 



 

     

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 
นอกจากนั้น บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ
ทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 2,450,000 บาท   (ป 2555 เปนเงิน 2,290,000 บาท) 

 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัท และบริษัทยอย มาเปนเวลา 7 ปแลว 
มีความเขาใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานรวมกับบริษัทไดเปนอยางดี 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,159,937 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,507,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,825,667,037 หุน 

 
วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระในปนี้ คือ  
 

1. คุณชัชวาล พรรณลาภ 
2. คุณพันธพร ทัพพะรังสี  
3. คุณพรวุฒิ สารสิน  
4. คุณกิตติยา พงศปูชนียกุล  

 
เพื่อเปดโอกาสใหที่ประชุมอภิปรายกันไดเต็มที่ กรรมการที่ครบวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม โดย
ประธานฯ ไดขอใหคุณอนุพงษฯ ในฐานะรองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 
 
คุณอนุพงษฯไดแถลงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นวา 
กรรมการทั้ง 4 ทานนี้ มีคุณวุฒิที่เหมาะสม มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการตามบัญญัติใน
หลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ
หลักเกณฑของ กลต. รวมทั้งมีคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางมาก 

 
และสําหรับ 3 ทานที่เปนกรรมการอิสระ คือ คุณชัชวาล คุณพันธพร และคุณพรวุฒิ ตางก็มีคุณสมบัติ
ครบถวนในการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. โดยแตละทานดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการดังนี้ 
 

1. คุณชัชวาล พรรณลาภ เปนกรรมการอิสระ ทานดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของ
บริษัท  

 
2. คุณพันธพร ทัพพะรังสี เปนกรรมการอิสระ และทานดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

3. คุณพรวุฒิ สารสิน  เปนกรรมการอิสระของบริษัทเชนกัน 
 

4. และทานสุดทายคือ คุณกิตติยา พงศปูชนียกุล เปนกรรมการบริหารของบริษัท และดํารง
ตําแหนงเปนรองกรรมการผูอํานวยการสายงานการเงินและบัญชีของบริษัท 

 
จึงเห็นสมควรที่ทานผูถือหุนจะพิจารณาเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 



 

     

สําหรับประวัติยอและประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ การถือหุนใน
บริษัท จํานวนคร้ัง/สัดสวนการเขารวมประชุมกรรมการในป 2555 รวมทั้งปที่ไดรับการแตงตั้งใหเขารวม
เปนกรรมการ และการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนๆของแตละทาน รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆไดสงใหผูถือหุน
ไดพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติจากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 
• เห็นชอบใหเลือกคุณชัชวาล พรรณลาภ ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน

กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
o โดยมีผูเห็นดวย 1,800,832,390 หุน  
o ไมมีผูไมเห็นดวย  
o มีผูงดออกเสียง จํานวน 24,865,800 หุน 
o จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,825,698,190 หุน 

• เห็นชอบใหเลือกคุณพันธพร ทัพพะรังสี ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

o โดยมีผูเห็นดวย 1,632,547,010 หุน  
o มีผูไมเห็นดวย 190,594,080 หุน 
o มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,557,100 หุน 
o จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,825,698,190 หุน 

• เห็นชอบใหเลือกคุณพรวุฒิ สารสิน ที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง 

o โดยมีผูเห็นดวย 1,821,899,690 หุน  
o มีผูไมเห็นดวย 1,235,400 หุน 
o มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,563,100 หุน 
o จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,825,698,190 หุน 

• เห็นชอบใหเลือกคุณกิตติยา พงศปูชนียกุล ที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

o โดยมีผูเห็นดวย 1,792,315,974 หุน  
o มีผูไมเห็นดวย 30,806,100 หุน 
o มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,576,116 หุน 
o จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,825,698,190 หุน 

 
ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการกลับเขาหองประชุม และดําเนินการประชุมตอ 

 
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 

คุณชัชวาล พรรณลาภ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมตอ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ของป 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนด ดังนี้ 

 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 60,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 55,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 45,000 บาท/ทาน  
 
คาตอบแทนดังกลาวเทากับปกอน ไมไดเพิ่มขึ้น 
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนนี้ 

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 



 

     

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,117,659 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,636,032 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ 1,825,753,691 หุน 

ซ่ึงเกินกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ  
 

ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทานๆ รวมเปนเงิน 4 ลานบาท โดยขอจายพรอมกับการ
จายเงินปนผล 

 

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซึงถือวาไมมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน จะไม
ลงคะแนน โดยทางเลขานุการจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 

 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 943,926,904 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,636,032 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 946,564,936 หุน 

ซ่ึงเกินกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
โดยในวาระน้ีมีกรรมการและคูสมรสที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงถือวาไมมีสิทธิออกเสียงจํานวน 
6 ราย เปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 948,057,292 หุน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และการ

เปล่ียนดวงตราของบริษัท   
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯเปนผูแถลง ซึ่งคุณอนุพงษฯไดแถลงวา ปจจุบัน ผูที่เก่ียวของกับบริษัท

ในดานตางๆ ไมวาจะเปนผูถือหุน คูคา ลูกคา ส่ือมวลชน ไดเรียกชื่อบริษัทตางกันไป ซึ่งทําใหเกิดความ
สับสน จึงเห็นควรเปล่ียนช่ือบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับช่ือยอของบริษัทในตลาดหลักทรัพย อันเปนชื่อที่
รูจักกันอยางแพรหลาย ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท จาก
เดิม 

 
 “บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)”  
เปน  
“บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)”   
 
และชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Asian Property Development Public Company Limited.”  
เปน  
“AP (Thailand) Public Company Limited.”  

 
 และขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. ดังนี้ 
  



 

     

 เดิม 
 ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท  เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปน

ภาษาอังกฤษวา  “ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 
 
 แกไขเปน 
 ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท  เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “AP 

(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED” 
   
 และแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 1. ขอ 2. และขอ 55. ดังตอไปนี้ 
 
 เดิม 
 ขอ 1. ขอบังคับนี้ใหเรียกวา ขอบังคับของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้  ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 
ขอ 2. คําวา “บริษัท” ที่ใชในขอบังคับนี้ใหหมายถึง บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) 
ขอ 55. ดวงตราของบริษัทใหมีลักษณะดังน้ี 
 

                   
 
 
แกไขเปน 

 ขอ 1. ขอบังคับนี้ใหเรียกวา ขอบังคับของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
ขอ 2. คําวา “บริษัท” ที่ใชในขอบังคับนี้ใหหมายถึง บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
ขอ 55. ดวงตราของบริษัทใหมีลักษณะดังน้ี 
 

                
 
รวมถึงอนุมัติการดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท
ดังกลาวดวย 
 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,823,318,152 หุน  
• ไมมีผูไมเห็นดวย 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,505,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 1,825,823,252 หุน 

ซ่ึงเกินกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 



 

     

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียนเพ่ิมเติมอีก 3,000 ลานบาท 
หรือ เทียบเทาในสกุลอ่ืน อายุไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ออกหุนกู รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 จํานวน 12,000 ลานบาท หรือ
เทียบเทาในสกุลอ่ืน รวมเปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 15,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลอ่ืน 

   
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯเปนผูแถลง 
ปจจุบันบริษัทเติบโตขึ้นมาก สําหรับปนี้ บริษัทคาดวาจะมีการเติบโตขึ้นกวาเดิมอีก จึงจําเปนตองมีเงินทุน
ไวเพื่อใชลงทุน และตองมีแหลงระดมทุนไวหลายๆดาน หุนกูก็เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ โดยเฉพาะใน
ปจจุบันที่อัตราดอกเบ้ียต่ํามาก หุนกูจะชวยลดตนทุนทางการเงินของบริษัทลงไดมาก โดย ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัทมีหุนกูคงคางอยูที่ประมาณ 10,250 ลานบาท  
ปจจุบัน บริษัทไดรับการประเมิน Rating โดย TRIS ที่ระดับ A- จึงสามารถออกหุนกูไดดวยอัตราดอกเบ้ีย
ที่ดีกวาการกูเงินจากสถาบันการเงิน ซ่ึงชวยลดตนทุนทางการเงินของบริษัทลง หุนกูของบริษัทสวนใหญ
จะออกเปนเงินกูที่มีกําหนดจายคืน หรือ Term Loan โดยมักกําหนดระยะเวลาการกูประมาณ 3 – 5 ป  

 
สําหรับในคร้ังนี้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท และเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุน รวมถึงเพ่ือให
การออกและเสนอขายหุนกูเปนไปไดอยางทันทวงทีกับสถานการณดอกเบ้ีย จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียนเพ่ิมเติมอีก 3,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น 
อายุไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ออกหุนกู รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนประจําป 2554 จํานวน 12,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลอ่ืน รวมเปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 
15,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอ่ืน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

ประเภท หุนกูประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ  มีผูแทนผูถือหุนกูและ/หรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู  มีประกัน
และ/หรือไมมีประกันตามความเหมาะสม 

จํานวน 
(วงเงิน) 

วงเงินหมุนเวียน ไมเกิน 15,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น 

สกุลเงิน สกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินประเทศอ่ืน 

วิธีการเสนอ
ขาย 

เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชนทั่วไปและ/หรือผูลงทุนสถาบันและ/
หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวของที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกู
ทั้งจํานวนหรือบางสวน คราวเดียวหรือหลายคราวไดตามที่เห็นสมควร 

การชําระคืน
เงินตน 

ทยอยชําระคืนเงินตน หรือ ชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 

ไถถอนหุนกู
คืนกอนครบ
กําหนด 

บริษัทอาจกําหนดใหสิทธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด และ/หรือบริษัทอาจกําหนดให
บริษัทมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด รวมถึงการซ้ือคืนหุนกูดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
เง่ือนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้นๆ 

อํานาจในการ
กําหนด
เง่ือนไข 

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูอํานวยการ มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เ ง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืนๆที่เ ก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูที่ ยังไมไดกําหนด ตามความจําเปนและ
เห็นสมควรที่ตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ  
ตลอดจนใหอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงานที่เก่ียวของ การ
แตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามและ/
หรือ การแกไขเอกสารสัญญาตางๆที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆที่เก่ียวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุนกูตามที่จําเปนและสมควร 

 

 



 

     

ลักษณะ
วงเงิน
(Revolving 
Basis) 

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหมไดอีกในจํานวนที่ยังออกไมครบตามวงเงินที่
ไดรับอนุมัติ และ/หรือ ตามจํานวนเงินตามที่มีการไถถอนหรือซ้ือคืนมา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุน
กูเพ่ือทดแทนหุนกูเดิมที่กําลังจะหมดอายุลงในคราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไวดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ยอดหุนกูคงคางของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันใหถือเปนสวนหนึ่งของวงเงินนี้ดวย  

 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะตองมีผูใหความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียน
เพ่ิมเติมอีก 3,000 ลานบาท เม่ือรวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 จํานวน 12,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 15,000 
ลานบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,811,272,693 หุน  
• มีผูไมเห็นดวย 12,048,500 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,507,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 1,825,828,293 หุน 

ซ่ึงเกินกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

• ผูถือหุนทานหนึ่งไดรองเรียนปญหาที่เกิดจากการเขาไปซ้ือบานของบริษัท ซ่ึงคุณอนุพงษฯไดใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมารับเร่ือง และจะติดตามเร่ืองใหโดยไมนิ่งนอนใจและไมปฏิเสธความรับผิดชอบ 

 
• ผูถือหุนทานหนึ่งไดเสนอใหบริษัทจายปนผลในอัตราที่สูงกวานี้ 

คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงวา บริษัทจําเปนตองมีเงินไวเพ่ือการขยายตัว ซ่ึงที่มา
ของเงินนั้น จะมาไดจาก 
• การกอหนี้เพิ่ม ซ่ึง นโยบายที่บริษัทใชอยู คือ D : E ประมาณ 1 : 1 นั้น นาจะดีที่สุดไมเส่ียงเกินไป 

บริษัทจึงไมอยากใชเงินกูเพ่ิม 
• การเพ่ิมทุน ซึ่งจะเปนการไปเพ่ิมภาระใหผูถือหุน บริษัทเขาตลาดฯ มาตั้งแตป 2543 ไมเคยเพิ่มทุนให

เปนภาระผูถือหุนเลย 
ปที่แลวบริษัทมีรายได 17,000 ลานบาท ในปนี้คาดการณไววาจะเติบโตประมาณรอยละ 20 ซ่ึงก็ตองใชเงิน
เพื่อลงทุน เราจึงขอใชเงินตัวเองในการขยายตัว ก็คือจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 30 นั่นเอง 
อยางไรก็ตาม บริษัทตั้งใจจะสรางผลประกอบการที่ดี เพ่ือใหอัตราการจายปนผลสูงขึ้น แตทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึง
การนําเงินทุนไปพัฒนาบริษัท และการไมกอภาระหนี้ตอผูถือหุนมากเกินไปดวยเชนกัน     

 
• ผูถือหุนทานหนึ่งขอใหคุณอนุพงษฯสรุปภาวะอุตสาหกรรม  รวมทั้งขอรับทราบความเห็นในประเด็นที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยใหขาววาอาจเกิดฟองสบูเล็กๆในภาคอสังหาริมทรัพย และขอใหชวยแถลงถึงแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจและกลยุทธของบริษัทในป 2556  
คุณอนุพงษฯแถลงวา ปจจุบันการแขงขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสูงมาก แตในเร่ืองของฟองสบูแลว 
อยากจะเสนอขอมูลเพื่อพิจารณาดังนี้ 
1. ลูกคาของบริษัทเอง ประมาณรอยละ 30-35 ซ้ือดวยเงินสด ไมไดกูธนาคาร  
2. ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในป 2540 นั้น เกิดจากการที่สถาบันการเงินใหสินเช่ือเกินกวาความสามารถในการ

ผอนชําระของผูกู ซึ่งในปจจุบัน ไดมี บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด หรือ Credit Bureau ทําหนาที่
ตรวจสอบความสามารถของผูกูเพ่ือชวยปองกันการเกิดภาวะฟองสบู กลาวคือ ถาลูกคาไมมีความสามารถ
ในการผอนชําระ ทางธนาคารจะไมปลอยกูให หรือขอเครดิตไมได การเก็งกําไรจึงเกิดไดยากขึ้น แต
อยางไรก็ดี การเก็งกําไรก็ยังคงมีอยู การซื้อเพื่อใหเชาตอก็ยังมี แตยังไมอยูในระดับที่นาเปนหวง 
ธุรกิจอสังหาฯ จะเติบโต ไปพรอมกับอัตราผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ถามีโครงการ
อสังหาริมทรัพยเปดตัวมาก ความเส่ียงจะตกกับสถาบันการเงินมากกวา เพราะเปนผูปลอยสินเชื่อ อีกทั้ง
ผูประกอบการในปจจุบันนี้จะไมฝนกําลังของตนเองแลว  หากโครงการใดเปดตัวแลวมียอดการจองไมถึง



 

     

อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด หรือไมเปนที่นาพอใจ ผูประกอบการก็จะยกเลิกโครงการนั้น และคืนเงิน
จองใหลูกคา 

 
สวนประเด็นการมีอุปทานในตลาดมากเกินไป หรือ Over Supply นั้น ก็ยังไมถึงเกณฑที่นากังวล ถึงแมใน
จังหวัดอ่ืนๆบางจังหวัด อาจเกิดอุปทานมากกวาอุปสงคบาง หากเศรษฐกิจยังคงสภาพคลองอยางนี้ จะ
ชวยลดความเส่ียงจากการมีอุปทานในตลาดมากเกินไปได ประเด็นที่ควรพิจารณานาจะเปนเร่ืองการสง
มอบงานของผูรับเหมามากกวา เนื่องจากแรงงานขาดแคลน สงผลใหผูรับเหมาหายาก  

 
ในปนี้ บริษัทตั้งใจจะเปดโครงการใหม 25 โครงการ มูลคารวม 30,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน ซึ่ง
เปดไป 15 โครงการ มูลคารวม 18,000 ลานบาท โดยคาดวาในชวง 6 เดือนแรกของป 2556 นี้ จะมี
โครงการเปดใหมมากกวาชวง 6 เดือนแรกของป 2555 รอยละ 53 และชวง 6 เดือนหลังของป 2556 จะมี
โครงการเปดใหมมากกวาชวง 6 เดือนหลังของป 2555 รอยละ 59 เปรียบเทียบตามลักษณะโครงการได
ดังนี้ 
• โครงการแนวสูง หรืออาคารชุด ป 2555 ที่เปดใหมมีมูลคารวม 8,400 ลานบาท ในป 2556 นี้ คาดวา

จะเปดใหมจํานวนมูลคารวม 15,000 ลานบาท 
• โครงการแนวราบ หรือบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ป 2555 ที่เปดใหมมีมูลคารวม 10,000 ลานบาท ใน

ป 2556 นี้ คาดวาจะเปดใหมจํานวนมูลคารวม 14,000 ลานบาท 
 

 
สําหรับกลยุทธที่จะใชก็คงเปนกลยุทธทางการตลาดทั่วไป เพราะการแขงขันในอุตสาหกรรมก็มีลักษณะ
ไมตางกับธุรกิจคาปลีก อาจจะเนนเร่ืองการสรางอัตลักษณ หรือ Branding มากขึ้น ดังนั้น คาใชจายใน
ดานการสงเสริมการขาย เชนการโฆษณา จะสูงขึ้น ทั้งนี้ ไมนาจะมีผลกระทบกับบริษัทมากนัก เนื่องจาก
บริษัทมีขนาดใหญ แมคาใชจายจะมากขึ้น แตเมื่อเทียบเปนอัตราสวนกับรายได จะไมมีความเปล่ียนแปลง  
 

 
ไมมีผูเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูที่เก่ียวของ และปดประชุมเมื่อเวลา 15.45 น. 
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