
 

     

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2557 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2557 
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. คุณชัยรัตน  ธรรมพีร   กรรมการ 
8. คุณกิตติยา  พงศปูชนียกุล  กรรมการ 
9. คุณวิษณุ  สุชาติลํ้าพงษ  กรรมการ 
10. คุณวสันต  นฤนาทไพศาล  กรรมการ 
11. คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร  กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

 
โดยมี คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการการประชุม 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. คุณสาธิดา   รัตนานุรักษ  ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
2. คุณภูมิพัฒน  สินาเจริญ  เลขานุการบริษัท 

 
เปดประชุมเวลา 14.30 น. 
พิธีกรแนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีตอที่ประชุม 
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุมและขอใหคุณวิลาศฯใน
ฐานะเลขานุการการประชุม ไดแจงองคประชุมรวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
 
คุณวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการการประชุม ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ีมีผู
ถือหุนมารวมประชุม ดังนี้ 
 

• ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 219 ราย รวมจํานวนหุนได 8,426,390 หุน 
• ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา 304 ราย รวมจํานวนหุนได 1,496,725,173 หุน 
• รวมเปนผูถือหุนที่มาประชุมรวม 523 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 1,505,151,563 หุน  
• จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 2,859,920,138 หุน คิดเปนรอยละ 52.63 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมด  
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  
 
และ ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
 
ในการประชุมคร้ังน้ี เจาหนาที่จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ซึ่งไมมีสวนได
เสียกับบริษัทแตอยางใด เปนผูเขามาดําเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนในฐานะคนกลาง ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
ประชุมมีความโปรงใส สอดคลองกับนโยบายเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)  
  
ประธานฯ ไดเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 



 

     

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําป 2556 ซ่ึงไดประชุมไป
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 

 
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดสงใหผูถือหุนทุกทาน
พรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 

ประจําป 2556 ซ่ึงไดประชุมไปเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556  
• โดยมีผูเห็นดวย 1,505,279,171 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• ไมมีผูไมเห็นดวย  
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 85,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,505,364,271 หุน 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556  

 
ประธานฯไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผูแถลงผล
การดําเนินงานของบริษัทในป 2556 ที่ผานมา ซึ่งคุณอนุพงษไดแถลงวา บริษัทมีรายไดจากการ
ดําเนินงาน 19,989 ลานบาท  
มีอัตรากําไรขั้นตน 33.7% มีกําไรสุทธิ 2,013 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.70 บาท  
ณ ส้ินป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 34,410 ลานบาท มีสวนของทุน 14,007 ลานบาท มี
หนี้สินสุทธิ 14,541 ลานบาท และมีอัตราหนี้สินสุทธิตอทุน 1.04  
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
คุณอนุพงษฯ ไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนดังนี้ 

• โครงการ 3 โครงการ มูลคา 4.6 พันลานบาท ที่มีการเล่ือนการเปดโครงการจากป 2556 
มาเปนป 2557 ตามที่กลาวถึงในหนา 25 ของรายงานประจําป 2556 มีรายละเอียดคือ 

o โครงการ Soul รัชดา 68 เปนโครงการแนวราบ 
o โครงการที่พหลโยธิน 34 เปนโครงการทาวนเฮาส 
o โครงการคอนโดมิเนียม ที่สุขุมวิท 36/38 เปนโครงการรวมทุนกับ Mitsubishi 

• สาเหตุที่บริษัทมีรายไดเพ่ิมข้ึน แตมีอัตรา Fixed Cost เพ่ิมขึ้นดวยเนื่องจาก 
o บริษัทมีการรวมทุน (Joint Venture) กับ Mitsubishi ทําใหตองมีการเตรียม

บุคลากรเพ่ิมข้ึน 
o ธุรกิจอสังหาฯ มีการแขงขันกันสูงมากมีการดึงตัวบุคลากร คาตอบแทนก็แขงขัน

กันมากขึ้นดวย 
o การเล่ือนเปดตัวโครงการ 

• ผลกระทบจากการที่โครงการ Rhythm สาทร ตองเล่ือนกําหนดแลวเสร็จจากตนป 
2557 ไปเปนปลายป และบริษัทจะชดเชยใหลูกคาอยางไร 

o โครงการลาชาเพราะปญหาภายในของผู รับเหมารายเดิม จึงได มีการ
เปล่ียนแปลงผูรับเหมาแลว 

o การเปล่ียนผูรับเหมากลางคัน ทําใหเกิดคาใชจาย และคากอสรางที่สูงขึ้นเพ่ือ
จูงใจผูรับเหมารายใหม  

o การชดเชยใหลูกคาจะเปนไปตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ไดทํากับลูกคา 
o ราคาขายตองกําหนดราคาใหม ใหครอบคลุมตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตนทุนคา

กอสราง และจากเงินที่ตองจายชดเชยใหลูกคา 



 

     

o ราคาใหมที่เพ่ิมขึ้นสามารถแขงขันกับคูแขงใกลเคียงได (รักษาอัตรากําไรไวได
ดวย) ที่ไมสามารถจะยืนราคาเดิมได เพราะตองรักษาประโยชนใหผูถือหุนดวย 

o ขณะนี้ มีผูขอยกเลิกสัญญาประมาณ 200 กวา ยูนิต จากจํานวนทั้งโครงการ 
900 ยูนิต 

o กรณีที่ กทม จะยกเลิกการใชสถานีรถไฟฟาใกลเคียงนั้น ทราบวากทม.จะทํา 
Skywalk ข้ึนมาทดแทน ไมควรกระทบยอดขาย 

o โครงการดังกลาวมีขนาดไมใหญมาก มีบางมุมที่สามารถเห็นทิวทัศนแมน้ําดวย 
และดวยราคาใหมที่ถูกกวาคูแขง ไมนามีปญหาเร่ืองการขาย 

• บริษัทประมาณการการรับรูรายไดในป 2557 เปนเงิน 22,000 ลานบาท (ป 2556 
19,000 ลานบาท) โดยในปน้ีจะมีการซ้ือที่ดินมาก เพ่ือใหการรับรูรายไดในปตอๆไปมี
ตอเน่ือง 

• นิยามของ “ยอดขายรอรับรูรายได” ในรายงานประจําปหนา 25 คือยอดขายที่จะทยอย
รับรูเปนรายไดในปตอไปดวย ไมใชเฉพาะปปจจุบัน เชน ที่ระบุวา ยอดขายรอรับรูรายได
ของคอนโดมูลคารวม 21,168 ลานบาทน้ัน ไมไดรับรูทั้งหมดในปนี้ จะทยอยรับรูไป ใน 
2-3 ปขางหนา 

• การแกไขปญหาเร่ืองผูรับเหมาฯ ทําไดยาก เพราะธุรกิจรับเหมา ลงทุนไมมากนักแตรับ
งานใหญ โอกาสที่จะพลาดเปนไปไดสูง ธุรกิจรับเหมาจะมีวัฏจักรตามธุรกิจอสังหาฯ ปที่
ผานมาดีมากจนผูรับเหมาขาดแคลน กลายเปนตลาดของผูรับเหมาไป หาผูรับเหมา
ไมไดเลย สวนโครงการที่สาทร เกิดจากปญหาภายในของผูรับเหมา ซึ่งบริษัทเรียกรอง
จากผูรับเหมามากที่สุดเทาที่จะเรียกรองได แตก็มีขอบเขตอยูเพราะถาเรียกรองจน
ผูรับเหมารับไมได หรือตองฟองรองกัน ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับฝายเรามากกวา เชน 
ถาเราไมสามารถเขาไปทํางานตอได ผูรับเหมารายใหมเขาไปประเมินไมได งานก็ทําตอ
ไมได เวลากอสรางก็ตองเล่ือนออกไป ซึ่งผลเสียหายถึงผูถือหุนจะมากกวานี้ ถาถึง
ขนาดตองฟองรองกันก็อาจทําใหช่ือเสียงของเรากับแวดวงผูรับเหมาเสียหาย หาคูคาใน
อนาคตไดยากอีก 

• ปญหาโครงการลาชาที่งามวงศวานเปนเร่ืองของที่ดินขางเคียง ซึ่งปจจุบันผูประกอบการ
ทุกรายตองประสบทั้งน้ัน ไมสามารถจะคาดเดาไดลวงหนาเลย 

• ปญหาเร่ืองการเล่ือนการเปดตัวโครงการ สวนใหญจะเปนชวงปลายป ซึ่งมีเหตุการณ
วุนวายทางการเมือง ซ่ึงเราตองตัดสินใจเล่ือนการเปดโครงการ เพราะผูบริโภคคงไม
ตัดสินใจซ้ือในชวงเวลาดังกลาวแน การเปดโครงการในชวงเวลาที่ผิด จะทําใหขายไมดี 
ถาขายไมดีต้ังแตตนแลวจะทําใหกลับมาดีไดยาก 

• ไมนาเปนหวงเร่ืองปญหาที่ผูรับเหมาเดิมอาจจะแกลงทํา ที่โครงการสาทร เพราะ
นอกจากฝายเราจะตองตรวจสอบโดยละเอียดแลว ผูรับเหมารายใหมจะตองรับประกัน
ผลงานเม่ือเสร็จใหบริษัทดวย ดังนั้น ผูรับเหมารายใหมจะตองตรวจสอบโดยละเอียดใน
ตอนเขาไปรับมอบงานมาจากผูรับเหมาเดิม 

• สภาวะคอนโดเฟองฟู เปดตัวแลวขายหมดคงจะหมดไปแลว สําหรับบริษัทเองไดมีการ
ปรับตัวมาได 2 ปแลว โดยลักษณะการขายปจจุบัน จะมียอดจองทันที่ 30-40% เมื่อ
เปดโครงการ พอเร่ิมกอสรางผูบริโภคจะเร่ิมเช่ือม่ันวากอสรางแน จะเร่ิมทยอยขายไป
เร่ือยๆ จนถึงใกลกําหนดเสร็จจะไดประมาณ 90% ซ่ึงถาจะทําใหยอดดีขึ้น ก็ตองลดเงิน
ดาวนลงเทานั้น แตจะเปนการดึงนักเก็งกําไรเขามา บริษัทไมมีนโยบายเงินดาวนตํ่า 
เพราะจะสรางปญหาเวลาโอนที่ลูกคาไมยอมโอน การทําธุรกิจคอนโด เปนธุรกิจที่ดูด
เงินมาก เพราะตองใชเงินทุนของเรากอสรางจนเสร็จ เงินดาวนที่ไดมานอยมาก เมื่อ
เทียบกับมูลคาโครงการ ผิดกับแนวราบที่ทยอยรับรูไปเร่ือยๆ 

• ปญหากับที่ดินขางเคียงที่งามวงศวานนั้น เราไดเปล่ียนผูรับเหมา รวมทั้งทําProtection 
ปดทั้งโครงการ ซึ่งผลจากปญหาที่งามวงศวานน้ี มีลูกคาถอนจองไปประมาณ 400 ลาน
บาท  

• อัตรา Cancellation จากสถาบันการเงินสําหรับลูกคาอยูที่ประมาณ 15 – 20% ซ่ึงถือวา
ปรกติ บางบริษัทอาจจะดูนอยกวานี้เพราะใชวิธีกรองลูกคากอนแลวคอยบันทึกเปนยอด
จอง 

• โครงการรวมทุน (Joint Venture) กับ Mitsubishi ปจจุบันมี 3 โครงการ ไดแก 



 

     

o โครงการ Rhythm สุขุมวิท 36 
o โครงการ Rhythm อโศก 2 
o โครงการ Aspire รัชดา-วงศสวาง 

และคงจะมีตอเน่ืองออกไปอีก  
• ประโยชนที่ไดจากการรวมทุน 

o ทางญี่ปุนสงเจาหนาที่เขามาชวยเรามาก เราก็สงคนไปเรียนรูจากญี่ปุน 
o ไดความรูในเร่ืองการบริหารงาน การบริหารการกอสราง การออกแบบ การทํา 

Property Management 
• บริษัทไมมีแนวคิดจะทํารับเหมากอสรางเอง เพราะปญหามีมาก ปจจุบันเราพยายามเปน

พันธมิตรกับผูรับเหมามากกวา ซ่ึงก็ตองเลือกพันธมิตรใหถูก แตก็มีขอจํากัด เพราะผูถือ
หุนตองการเห็นเราโตขึ้น ในขณะที่ผูรับเหมาหรือ Partner ของเราอาจไมสามารถโต
ตามเราได รวมทั้งเราก็ไมกลาที่จะผูกธุรกิจไวกับผูรับเหมาเจาใดเจาหนึ่งเพียงรายเดียว 

• เหตุผลที่รวมทุนกับ Mitsubishi เพราะญี่ปุนเปนเจาแหงการพัฒนาการใชพ้ืนที่ใหได
ประโยชนสูงสุด เนื่องจากที่ดินที่มีจํากัด ประเทศไทยจะตองไปในแบบน้ัน เราไมมีที่
ทางเหลือเฟอเหมือนยุโรป อีกทั้งญี่ปุนเองก็ถือเปนอันดับตนๆของโลกในดานการวาง
ระบบ  

• Mitsubishi ก็ใชผูรับเหมาเชนกัน ไมไดกอสรางเอง 
• ขณะน้ีไมหวงกับสภาพตลาดคอนโดที่มีขาววาจะเฟอ เพราะเศรษฐกิจไมไดเลวรายมาก

เหมือนป 2540 ผูประกอบการรายยอยหยุดไปมากเพราะสถาบันการเงินไมปลอยสินเช่ือ
คาที่ดินใหกับรายยอย สภาวะการเก็งกําไรก็นอย จากตึกของเราเองที่ไดมีการสํารวจ มี
ผูอยูอาศัยจริงกวา 80% และขณะนี้ คนกทม. ยังเชาบานอยูเกือบ 40% และถาระบบ
ขนสงมวลชนดีข้ึน ตลาดยังไปไดอีก แตอาจไมไดโตเร็วเหมือนเมื่อ 3 – 4 ปกอน  

• บริษัทระวังตัวในเร่ืองการเงินมาตลอด เห็นไดจากการรักษาสัดสวนหน้ีสินสุทธิตอทุนอยู
ประมาณ 1 เทามาตลอด ถาเห็นวาเศรษฐกิจจะมีปญหาก็จะหยุดซ้ือที่ดิน แตตองรักษา
สมดุลใหดี เพราะการหยุดซ้ือที่ดินเพ่ือพัฒนา ก็จะไมมีของขายใน 2-3 ปขางหนาดวย 
เพราะซ้ือที่ดินมาพัฒนาไมทัน 

• สําหรับการวิเคราะหตลาดน้ัน เรามีระบบบริหารขอมูลของเราเอง เรารูวาโครงการไหน 
ทําเลไหนมีลูกคาจองมาก รูวาทําเลไหนตองเปนราคาไหนถึงจะขายได หรือโครงการ
ไหนทําอัตรากําไรไดดี 

• เรามีบริษัทที่ทําธุรกิจ Property Management 2 บริษัท คือ 
o สมารทเซอรวิส แอนดแมเนจเมนท มีรายไดป 2556 จํานวน 100 ลานบาท มีกําไร

สุทธิ 9 ลานบาท 
o กรุงเทพซิต้ีสมารท มีรายได 2556 จํานวน 90 ลานบาท กําไรสุทธิ 5 ลานบาท 

• เร่ืองมูลคาความเสียหายจากความลาชาของโครงการสาทรนั้น ขณะนี้ยังสรุปไมได 
เพราะยังไมไดสํารวจกับลูกคาครบทุกรายวาใครประสงคจะบอกเลิกสัญญา และยังไมได
กําหนดราคาขายใหม ซ่ึงจะมีผลกับมูลคาความเสียหายทั้งส้ิน 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงเสนอใหพิจารณาวาระถัดไป 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คุณอนุพงษฯไดแถลงผลการดําเนินงานป 2556 ใหที่ประชุม

ไดรับทราบแลว รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 
คุณอนุพงษฯ ไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนดังนี้ 

• คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 2.2 ลานบาท เปนการต้ังสํารองที่มีมาต้ังแตนําธุรกิจ
พัฒนาอสังหาฯ เขาจดทะเบียนในตลาดฯ ซ่ึงไมมีผลใดๆ กับบัญชีกําไรขาดทุนของ
บริษัท และหน้ีสินดังกลาวก็ไมสามารถจะรับรูกลับมาเปนรายได ไดอีก  



 

     

• สาเหตุที่ดูเหมือนวาบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน มากกวาทรัพยสินหมุนเวียน (ที่ไมใชสินคา
คงเหลือ) กวา 3,000 ลานบาท นั้น ไมใชเปนการใชเงินผิดประเภท หากแตเปนวิธีการ
บริหารจัดการเพ่ือลดปญหาในการโอนกรรมสิทธ์ิบานของบริษัทใหกับลูกคา กลาวคือ 
โดยทั่วไป บริษัทจะตองจดจํานองโฉนดที่ดินทั้งแปลงกับธนาคาร เพ่ือเบิกเงินกูระยะ
ยาวมาทําโครงการ เมื่อโครงการเสร็จและเร่ิมทยอยโอน จะตองนัดลูกคา และเจาหนาที่
ธนาคารมาเพ่ือไถถอน และโอนใหลูกคาเปนแปลงๆ ไป ซ่ึงในทางปฏิบัติจะมีบานหรือ
หองชุดในแตละโครงการเปนจํานวนมาก ซ่ึงขั้นตอนจะยุงยากและเสียเวลามาก
เนื่องจากมีผูเก่ียวของหลายฝาย วิธีการที่ทําเพื่อลดปญหาความยุงยากดังกลาวก็คือ 
เมื่อโครงการเสร็จหรือพรอมจะโอน บริษัทจะใชเงินกูระยะส้ัน ไถถอนที่ดินทั้งแปลง
ออกมาจากธนาคาร เพ่ือดําเนินการโอนซ่ึงจะเปนชวงระยะเวลาส้ันๆเทาน้ัน ดังนั้นในชวง
เวลาส้ันๆ ประมาณ 3 เดือน บริษัทจะมีการหมุนเวียนมาใชหนี้สินระยะส้ันแทนหน้ีระยะ
ยาวเพ่ือใหการโอนเปนไปโดยสะดวก อยางไรก็ตาม บริษัท มีวงเงินกูระยะยาวอยูเปน
จํานวนมากที่ยังไมไดเบิกมาใช ซึ่งสามารถจะเบิกมาทดแทนไดทันที สําหรับตนทุนทาง
การเงินของบริษัทในปที่ผานมาอยูที่ประมาณ รอยละ 4.2 

• สําหรับดอกเบ้ียที่เกิดกอนการเร่ิมรับรูรายไดของแตละโครงการสามารถถือเปนตนทุน
สวนหนึ่งของโครงการนั้นๆ ได แตเม่ือเร่ิมรับรูรายไดแลวตองถือเปนคาใชจาย 

• สําหรับมูลคาของดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้นในป 2556 ก็เพราะบริษัทขยายตัวมีกําไรมากขึ้น ถา
อัตราสวนหนี้สินตอทุนคงที่ เม่ือสวนของ Equity เพ่ิม สวนของ Debt ก็ตองเพ่ิมดวยอยู
แลว มูลคาของดอกเบ้ียยอมตองเพ่ิมข้ึนดวย  

• นิยามของ “สินคารอการขาย” ในเร่ืองสินคาคงเหลือ มูลคา 37 ลานบาท คือ สินคาที่
บริษัทซ้ือคืนมาจากลูกคาที่มีปญหา ซ่ึงเม่ือเทียบกับมูลคาของสินคาคงเหลือจํานวน 
30,784 ลานบาทแลวนอยมาก 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

2556 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,507,878,692 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 6,720 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 115,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป พ.ศ. 2556 และพิจารณา

รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง  
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลง ซ่ึงคุณอนุพงษฯไดแถลงวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

ของบริษัทใหญในป 2556 เปนเงิน 2,013 ลานบาท คิดเปนกําไร 0.70 บาท/หุน และบริษัทฯ มี
นโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปน
ผลสําหรับผลประกอบการป 2556 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ 
ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2557 และจะกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินปนผลในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  
 
ทั้งนี้ ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปนผลทั้งหมดที่จายในคร้ังน้ี จายจากกําไรสะสม



 

     

ที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 ดังน้ัน ผูไดรับเงินปนผลสามารถหักเครดิตภาษีไดใน
อัตรา 30/70 ของเงินปนผล 
 
ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บริษัทไดจัดสรรการสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมมีความจําเปนจะตอง
สํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมในคร้ังนี้ 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2556 และพิจารณา

รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เปนเงิน สํารอง ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการเสนอ 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,507,845,692 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 6,720 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 148,100 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชี 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวาคณะกรรมการโดยการพิจารณาเหน็ชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) 
 
โดยนางศิริวรรณ  สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 
และ/หรือ 
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451  
และ/หรือ  
นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434  
เปนผูสอบบัญชี ป 2557  
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร และ/
หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 
โดยมีคาตอบแทนเฉพาะบริษัท 2,000,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชีป 2556 เปนเงิน 
1,950,000 บาท)  
 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทาํหนาที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 
 
นอกจากนั้น บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯ
ทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,040,000 บาท (ป 2556 เปนเงิน 2,450,000 บาท) 



 

     

 
สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัท และบริษัทยอย มาเปนเวลา 8 ปแลว มี
ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานรวมกับบริษัทไดเปนอยางดี 
 
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
คุณอนุพงษฯ ไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนดังนี้ 

• สาเหตุที่คาสอบบัญชีสูงข้ึนเนื่องจากงานที่มากข้ึน จากการที่บริษัทมีบริษัทที่รวมทุนกับ
ทาง Mitsubishi เพิ่มขึ้น ซ่ึงทางผูรวมทุนตองการงบที่ผานการสอบบัญชีทุกไตรมาส 

• บริษัทไมไดเปด Bidding คาสอบบัญชีก็จริง แตไดตรวจสอบราคากับตลาด และบริษัท
อ่ืนทุกป นอกจากนั้นเช่ือวาสําหรับบริษัทสอบบัญชีแลวตองพยายามแขงขันกัน คงจะไม
ยอมเสียลูกคาไปงายๆ 

• สําหรับทีมสอบบัญชีทีมปจจุบันเพ่ิงเร่ิมเขามาสอบบัญชีบริษัทเปนปที่สองเทานั้น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2557 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,506,789,492 หุน คิดเปนรอยละ 99.92 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 1,006,720 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 204,300 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
วาระที่ 6 พิจารณากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระในปน้ี 
คือ  
1. คุณศิริพงษ สมบัติศิริ 
2. คุณชอ สิงหเสนี  
3. คุณนนทจิตร ตุลยานนท 
4. คุณโกศล สุริยาพร  
5. คุณวสันต นฤนาทไพศาล 

 
โดยที่กรรมการ 2 ทาน คือ คุณศิริพงษ และคุณชอ ไมสามารถมารวมประชุมได 
 
เพ่ือเปดโอกาสใหที่ประชุมอภิปรายกันไดเต็มที่ กรรมการที่ครบวาระขออนุญาตออกจากที่
ประชุม  
 

 ประธานฯ ไดแถลงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
เห็นวา กรรมการทั้ง 5 ทานนี้ มีคุณวุฒิที่เหมาะสม มีคุณสมบัติครบถวนในการเปนกรรมการตาม
บัญญัติในหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 และหลักเกณฑของ กลต. รวมทั้งมีคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางมาก 

 
มี 3 ทานทีเ่ปนกรรมการอิสระ คือ คุณชอ คุณโกศล และคุณนนทจิตร ตางก็มีคุณสมบัติครบถวน
ในการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย กลต. โดยแตละทานดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการดังน้ี 
 
1. คุณศิริพงษ สมบัติศิริ เปนกรรมการบริหารของบริษัท  



 

     

 
2. คุณชอ สิงหเสนี เปนกรรมการอิสระและดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน ของบริษัท 
 
3. คุณนนทจิตร ตุลยานนท เปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท  
 
4. คุณโกศล สุริยาพร เปนกรรมการอิสระ และเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท และยังเปน

ประธานคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทดวย 
 
5. สวนคุณวสันต นฤนาทไพศาล เปนผูบริหาร ดํารงตําแหนงเปนรองกรรมการผูอํานวยการสาย

งานปฏิบัติการของบริษัท 
 

จึงเห็นสมควรที่ทานผูถือหุนจะพิจารณาเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 
สําหรับประวัติยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ การ
ถือหุนในบริษัทฯ จํานวนคร้ัง/สัดสวนการเขารวมประชุมกรรมการในป 2556 รวมทั้งปที่ไดรับการ
แตงต้ังใหเขารวมเปนกรรมการ และการดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนๆ ของแตละทาน รวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืนๆ ไดสงใหทานผูถือหุนไดพิจารณา ในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
คุณพรวุฒิ สารสินกรรมการทานหน่ึงไดช้ีแจงใหผูถือหุนทานหนึ่งทราบวา ที่คุณศิริพงษฯ ไม
สามารถมารวมประชุมไดน้ันเนื่องจากบิดาถึงแกกรรม สวนคุณชอฯไมสบาย จึงไมสามารถเขา
รวมประชุมได 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติจากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 

เห็นชอบใหเลือกคุณศิริพงษ สมบัติศิริ ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,452,646,692 หุน คิดเปนรอยละ 96.33 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 55,140,620 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 213,200 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
เห็นชอบใหเลือกคุณชอ สิงหเสนี ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปนกรรมการ
อีกวาระหน่ึง 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,332,715,030 หุน คิดเปนรอยละ 88.38 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 175,016,582 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 268,900 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
เห็นชอบใหเลือกคุณนนทจิตร ตุลยานนท ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,501,048,892 หุน คิดเปนรอยละ 99.54 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 6,738,420 หุน 



 

     

• มีผูงดออกเสียง จํานวน 213,200 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
เห็นชอบใหเลือกคุณโกศล สุริยาพร ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,501,037,692 หุน คิดเปนรอยละ 99.54 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 6,749,620 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 213,200 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 
 
เห็นชอบใหเลือกคุณวสันต นฤนาทไพศาล ที่ครบกําหนดตามวาระ กลับเขามาเปน
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,452,648,692 หุน คิดเปนรอยละ 96.33 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 55,138,620 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 213,200 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
ผูถูกเสนอช่ือเปนกรรมการกลับเขาหองประชุม และดําเนินการประชุมตอ 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวาเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการของป 
2557 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ไดพิจารณากําหนด ดังน้ี 

 
1. ประธานกรรมการ   เดือนละ 60,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 55,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 45,000 บาท/ทาน  
 
คาตอบแทนดังกลาวเทากับปกอน ไมไดเพ่ิมข้ึน 
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนน้ี 
 
ดวยจํานวนกรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนนี้ ณ ปจจุบัน คาตอบแทนดังกลาวจะเปนเงิน 
340,000 บาท ตอเดือน 
 
หลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวไดแนบในหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมั ติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตาม

รายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,507,755,592 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 ของผูถือหุนที่มา

ประชุม 
• มีผูไมเห็นดวย 6,720 หุน 



 

     

• มีผูงดออกเสียง จํานวน 238,200 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 1,508,000,512 หุน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ  

ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษฯ เปนผูแถลงวาคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุก
ทานๆ สําหรับป 2556 คิดเปนเงิน 4 ลานบาท โดยเทากับปกอน โดยจะขอจายพรอมกับการ
จายเงินปนผล 

โดยในวาระน้ีจะมีกรรมการบางทานที่มีสวนไดเสีย โดยเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ซ่ึงถือวาไมมี
สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนจะไมลงคะแนน เนื่องจากเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยทางเลขานุการ
จะแจงรายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ 

 
มต ิที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดที่

คณะกรรมการเสนอ 
• โดยมีผูเห็นดวย 650,674,276 หุน คิดเปนรอยละ 99.96 ของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• มีผูไมเห็นดวย 25,920 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 206,000 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 650,906,196 หุน 

 
โดยในวาระน้ีมีกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซ่ึงถือวาไมมีสิทธิออกเสียงจํานวน 6 
ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 872,094,316 หุน 
 

ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
คุณอนุพงษฯ ไดช้ีแจงและตอบขอซักถามของผูถือหุนดังนี้ 
 

• ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเสนอใหบริษัทฯเขาเปนแนวรวมกับทางสมาคมฯ และ IOD ใน
โครงการรณรงคใหบริษัทในตลาดฯ ปลอดจากการคอรัปช่ัน ซ่ึงบริษัทฯจะนําไปพิจารณา  

• บริษัทไมมีโครงการจะออก ESOP ใหกับพนักงานในระยะ 3 ปขางหนา 
• การขยายธุรกิจออกไปตางจังหวัดนั้นคงชะลอไวกอน เน่ืองจากตลาดตางจังหวัดยังมีเร่ืองของอุปสงค-

อุปทานที่ยังไมแนนอน แผนการตลาดที่จะไปตางจังหวัดจึงยังไมมี 
• ตลาดอสังหาฯ ในระดับลาง ใหญมาก บริษัทยังลงไมถึงตลาดลาง สวน Aspire เองก็ยังไมใชตลาด

ลางสุด ถายังไมพรอมทางบริษัทก็ยังไมอยากลงไปเพราะปญหามีพอสมควร 
• Gross Profit Margin ของปนี้นาจะดีขึ้นเนื่องจากบริษัทเร่ิมควบคุมเร่ือง Fixed Cost สวนปญหาเร่ืองการ

ดึงตัวบุคคลากรก็ลดลงแลว 
• สําหรับผลประกอบการในป 2557 น้ี คงจะขึ้นกับสถานการณบานเมือง ซ่ึงคงไมมีใครตอบได ถาไมมี

เหตุการณรุนแรงตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ธุรกิจนี้ก็ยังไมนาหวง ปจจัยที่ตองคํานึงอีกตัวคือ การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจนี้เติบโตพรอมเศรษฐกิจ ถาเศรษฐกิจไมโตอสังหาริมทรัพยก็ไมโต 
ในปน้ีบริษัทคาดการณรายไดไว 22,000 ลานบาท ซ่ึงมีความเปนไปไดมาก ซ่ึงอัตรากําไรสุทธิก็นาจะดี
ขึ้นดวย 

• ปน้ีบริษัทมีโครงการใหมที่จะเปดตัวคือ 
o บานเด่ียว 5 โครงการ มูลคา 4,600 ลานบาท 
o ทาวนเฮาส 8 โครงการ มูลคา 8,300 ลานบาท 



 

     

o คอนโด 6 โครงการ มูลคา 10,900 ลานบาท 
รวมมูลคาโครงการใหม 23,800 ลานบาท และในคอนโด 6 โครงการที่จะเปดใหม มีสวนที่เปนโครงการ
รวมทุนอยู 3 โครงการ 

• ทิศทางของบริษัทใน 5 ปขางหนาคงตอบไดยาก ตัวจักรสําคัญที่จะคาดการไดก็คือ อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ อัตราการวางงาน รวมทั้งอุปสงคและอุปทานรวม ที่นาหวงก็คือ ถาเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเกิน 
7% อีกเม่ือใด ผูประกอบการรายยอยจะกลับเขามา ธนาคารจะปลอยสินเช่ือแบบหละหลวมอีกเพ่ือให
ขยายตัวทันกับตลาด สถานการณจะกลับมาคลายป 2540 อีก โชคดีที่เวลาที่ผานมาเราไมไดขยายตัว
แบบนั้นอีกนับจากป 2540 แตอนาคตไมแน 

• Mass Transit จะมีสวนอยางมากในการขยายตัวของธุรกิจอสังหาฯ จะไดเห็นรูปแบบใหมของที่พักอาศัย 
เชน ทาวนเฮาสที่ไมไกลรถไฟฟานัก  

• ผูประกอบการรายใหญจะอยูรอดไดเพราะมีความรับผิดชอบมากกวารายยอย 
• โครงการ Place and Park ของบริษัทขณะนี้หยุดดําเนินการพัฒนา เนื่องจากไมคุมกับการลงทุนใน

ขณะน้ี 
• บริษัทจะพยายามรักษาสัดสวนรายไดจากการขายระหวางคอนโดกับแนวราบที่ 1 : 1 ซ่ึงตองวางแผนให

ดีในเร่ืองการใชเงินและหาที่ดินเน่ืองจากคอนโดใชเวลา 3 ป กวาจะรับรูรายได 
• บริษัทไมมีนโยบายจะรวมทุนกับเจาของที่ดิน เนื่องจากมีความยุงยากในการทํางานมาก เชนการกูยืมจาก

ธนาคาร การไถถอนจํานอง 
 

ไมมีผูเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูที่เก่ียวของ และปดประชุมเมื่อเวลา 
17.00 น. 
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