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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2558 
ณ หองมีทติ้งรูม 1-2 ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกิติ์  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

 
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ 

1. คณุชชัวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คณุอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. คณุพันธพร  ทัพพะรังส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุนนทจิตร  ตลุยานนท กรรมการตรวจสอบ 
5. คณุโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
6. คณุกติติยา  พงศปชูนียกุล กรรมการ 
7. คณุวิษณ ุ   สุชาตลิ้ําพงศ กรรมการ 
8. คณุวสันต   นฤนาทไพศาล กรรมการ 
9. คณุพเิชษฐ  วิภวศุภกร  กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชมุ 
1. คณุพรวุฒ ิ  สารสิน  กรรมการ 
2. คณุชัยรัตน  ธรรมพีร  กรรมการ 
3. คณุชอ    สิงหเสนี   กรรมการ 

โดยมี คณุวิลาศ ปลกศิริ เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาทีเ่ลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 

1. คณุสาธิดา   รัตนานุรักษ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
2. คณุภมูิพฒัน  สินาเจริญ  เลขานุการบริษัท 

 
เปดประชมุ เวลา 14.30 น. 
 
คณุวิลาศ แนะนําคณะกรรมการและผูสอบบญัชีตอท่ีประชมุ รวมทั้งเจาหนาทีจ่าก บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษทัทีม่ีความเชี่ยวชาญในการประชมุผูถือหุน มากวา 10 ป เปนผูมาดูแลจัดการในเร่ือง
การนับคะแนน 
 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุม โดยขอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ในฐานะรองประธาน
กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ทําหนาที่ดําเนินการประชุมและขอใหคุณวิลาศ ไดแจงองคประชุม รวมทั้ง
รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุมรับทราบ 
 
คุณวิลาศ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะนี้มีผูถือหุนมารวมประชุม ดังน้ี 

• ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 237 ราย รวมจํานวนหุนได 817,765,276 หุน 
• ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา 643 ราย รวมจํานวนหุนได 1,060,464,917 หุน 
• รวมเปนผูถือหุนที่มาประชุมรวม 880 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 1,878,230,193 หุน  
• จากจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด 3,145,899,495 หุน คิดเปนรอยละ 59.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด  
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  
 
และ ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ วา 
 
สําหรับการลงมติในแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษทั และตามทีก่ฎหมายกําหนด  
 

• หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพ่ืออนุมตัิ คณุอนุพงษจะขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง ซึ่งจะใช
หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยคณุอนุพงษจะแจงใหผูที่ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสยีงใหยกมือ 

• เจาหนาที่จะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสยีงท้ังหมดของผู
ถือหุนทีม่ีสิทธิออกเสยีงในวาระน้ัน ผลที่ไดถือเปนคะแนนทีเ่หน็ดวย  

• หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในที่ประชมุจะแจงผลคะแนนตอท่ีประชมุ 
• สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนทีเ่ห็นดวยขอใหสงคนืเจาหนาที่หลังจากจบการประชมุ 
• สําหรับทานผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว กรุณาไมยกมอืออกเสยีงลงคะแนนอกี 

เพราะจะเปนการนับซ้ํา ขอเปนเฉพาะทานผูถอืหุนที่ยังไมไดลงคะแนนมาเทาน้ัน ท่ีจะลงคะแนนในหอง
ประชมุ 

• ในวาระทั่วๆไป จะใชคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชมุเปนเกณฑตัดสิน ผูถอืหุนแตละทานมี
สิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนท่ีถืออยู  
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• สําหรับวาระพเิศษตางๆ ที่อาจจะมีเกณฑการนับคะแนนตางออกไป เลขานุการจะแจงใหทราบกอน
ลงคะแนน อาทเิชน วาระทีเ่ปนรายการทีเ่กีย่วโยงกนัจะมผีูถือหุนบางทานที่จะไมมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือในบางวาระ จะตองมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนทีม่าประชมุ เปนตน 

• ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถอืหุนที่อาจทยอยมาเขารวมประชมุ คะแนนรวมที่
ประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจริงของผูถือหุนทีม่าออกเสยีงทันในวาระนั้น 

• เพ่ือใหสอดคลองกบันโยบายของ กลต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหทานผูถือหุน หรือตัวแทน 
ที่ประสงคจะแสดงความคดิเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคดัคานในประเด็นตางๆ กรุณาแสดงตัวตอทีป่ระชมุ
โดยยกมอืขึ้นขออนุญาตจากคณุอนุพงษ แลวแจงชื่อ นามสกลุ พรอมทั้งแจงดวยวาเปนผูถือหุน หรือเปน
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายใด  

 
เมือ่ไดรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเริม่เขาสูวาระการประชมุ โดยคุณอนุพงษ เปนผูดําเนินการประชมุ 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถอืหุนสามัญ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งไดประชุม

ไปเมื่อวันท่ี  15 ตลุาคม  พ.ศ. 2557 
 
คณุอนุพงษไดขอใหทีป่ระชมุพิจารณารายงานการประชมุดังกลาวซึ่งไดแจกไปพรอมกับหนังสือ
เชญิประชมุแลว  
 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

 
  ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติรับรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถือหุนสามัญ ครั้งท่ี 

1/2557 ซึ่งไดประชุมไปเมื่อวันที่  15 ตลุาคม  พ.ศ. 2557 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,878,981,799 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 9,900 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 39,560 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  899 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,031,259 หุน 
 
วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบป 2557  

 
คณุอนุพงษแถลงวา ในป 2557 บริษัท มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 23,149 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 
15.8% จากป 2556  
 
มีอตัรากําไรขั้นตน 33.9% ดีขึน้กวาป 2556 ทีม่ีอตัรา 32.6% 
 
อัตราคาใชจายขายและบริหาร ตอยอดขาย บริษัทสามารถบริหารไดมปีระสทิธิภาพมากขึ้น ลดลง
จาก 19.7% ในป 2556 ลงเหลอื 17.9% ในป 2557 
 
อัตรากําไรสุทธิดขีึ้นกวาป 2556 ที่ทําได 10.1% โดยในป 2557 สามารถทําได 11.3% 
 
สินทรัพยรวมเพิม่ขึ้น 3.55% เปน 35,563 ลานบาท 
บริษัท มีหนีส้ินคงคาง ณ สิ้นป 2557 เปนจํานวน 14,700 ลานบาท ในจํานวนน้ี 85.3% เปนหุนกู
ที่มอีัตราดอกเบีย้คงท่ี ตนทุนทางการเงินของบริษทั เฉลี่ยอยูที่ 4.1% ตอป 
 
อัตราหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัท ณ สิ้นป 2557 อยูท่ี 0.9 : 1 ลดลงจาก 1.04 : 1 ในป 2556 
 
ในป 2557 บริษัทมียอดจอง 22,700 ลานบาท เพิม่ขึ้น 49.4% จากปกอนหนา โดยแนวราบ
เพ่ิมขึ้น 38.6% คอนโดเพ่ิมขึ้น 63% 
 
โดยรายละเอยีดทั้งหมดสามารถดไูดในรายงานประจําป 

 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

 
 ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหพจิารณาวาระตอไป 
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 
 
คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2557 ใหที่ประชุมไดรับทราบแลว 
ในวาระกอน รวมท้ังรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาแลว 
 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

 
  ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2557 

 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,869,737,491 หุน คิดเปนรอยละ 99.49 ของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• มีผูไมเห็นดวย 9,900 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 9,550,350 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  912 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,297,741 หุน 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปและรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงิน
สํารอง 

 
 คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา บริษัท มีกําไรสุทธิในป 2557 เปนเงิน 2,616 ลานบาท คิดเปน

กําไร 0.83 บาท/หุน และบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึง
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2557 ในอัตราหุนละ 0.26 
บาท คิดเปนรอยละ 31.3 ของกําไรสุทธิ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดย
กําหนดจายปนผลดังกลาวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ
เงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และ ใหรวบรวมรายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558  
 
ทั้งน้ี ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปนผลท้ังหมดที่จายในคร้ังนี้ จายจากกําไรสะสม
ที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 ดังนั้น ผูไดรับเงินปนผลสามารถหักเครดิตภาษีไดใน
อัตรา 30/70 ของเงินปนผล 

   
ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว จึงไมมคีวามจําเปนจะตอง
สํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิในคร้ังน้ี 
   

คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
 
คณุเจอดศกัดิ์ เจิงกลิ่นจันทน ผูถอืหุนมาประชมุดวยตนเอง ถามวา บริษัท มกีําไรคอนขางมาก มี
นโยบายจายปนผลไมเกิน 50% แตจายจริงเฉลี่ยประมาณ 30% จะจายเพิม่มากกวาน้ีไดหรือไม 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวา เงินปนผล และอัตราการเจริญเตบิโตของบริษัทตองพิจารณาควบคูกันไป 
 
บริษัทพยายามรักษาวินัยทางการเงิน โดยรักษาอตัราหนีส้ินตอทุน สุทธิไวที่ระดบัเฉลีย่ 1 : 1 
ขณะนี้อตัราการเตบิโตของบริษัทคอนขางดี Return on Equity สามารถทําไดประมาณ 20 กวา
เปอรเซนต ถาเราสามารถเอากําไรกลับไปลงทุนแลวไดผลตอบแทนที่ดีระดบันี้ โดยใหอตัรา
หน้ีสินตอทุนสทุธิอยูท่ี 1 : 1 จะทําใหบริษทัคงอตัราการจายปนผลในระดบันี้ไดอีกระยะหน่ึง แต
อยางไรก็ตามมีโอกาสท่ีวาในอนาคต ถาผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนไมดี บริษัทจะจายปน
ผลออกมามากขึ้น 
 
คณุสุรยุทธ ปญจวีณิน ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง ไดขอบคณุท่ีบริษัท ไดทําตามขอเสนอแนะ
เมือ่ปกอน โดยจายปนผลจากสวนของกําไรสะสมทีบ่ริษทัเสยีภาษีเงนิไดนิติบคุคลในอตัรา 30% 
กอน และสอบถามวายังจะจายดวยนโยบายนีต้อไปหรือไม เพราะถาจายจากกําไรสวนน้ีกอน ผูถือ
หุนสามารถนําไปเครดติภาษีคืนไดทําใหไดผลตอบแทนมากขึน้ดวย 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวาจะจายจากกําไรสวนท่ีเสยีภาษเีงินไดนิติบคุคลในอัตรา 30% กอนจนกวา
กําไรสะสมสวนน้ีจะหมดไป 

 
  ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
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มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และรับทราบการจัดสรร
กําไรสุทธิเปนเงินสาํรอง 

 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,879,372,263 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• มีผูไมเห็นดวย 4,400 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 44,850 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  920 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,421,513 หุน 
 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชี 
 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดสังเกตการณการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในการ
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ผานมา มีความเห็นวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเหมาะสม ปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดีและเปนผูสอบบัญชีท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ีบริษัท สํานักงาน 
อีวาย จํากัด ยังทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทและบริษัทยอยตอเนื่องมาเปนเวลา 9 ป จึงมี
ความเขาใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานรวมกับบริษัทไดเปนอยางดี      

  
ดังน้ัน คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงตั้ง 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 

• นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เปนผูลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2554)  

• และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451  
• และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434  

 
(ทั้งสามทานเปนผูไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว) เพ่ือเปน
ผูสอบบัญชีป 2558 โดยมีคาตอบแทน 2,000,000 บาทตอป (คาสอบบัญชีป 2557 
เปนเงิน 2,000,000 บาท) 

 
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

 
นอกจากน้ัน บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในเครือทั้งหมด โดยมี
คาตอบแทนรวมเปนเงิน 2,990,000 บาท คาตอบแทนดังกลาวไมรวมคาตอบแทนขางตน ใน
ฐานะผูสอบบัญชีของบริษัท (ป 2557 เปนเงิน 3,040,000 บาท)  

 
 2558 2557 
คาสอบบัญช ี(บาท)   
เฉพาะบริษทั 2,000,000 2,000,000 
บริษัทในเครือ 2,990,000 3,040,000 
คาบริการอื่น ไมม ี ไมม ี
รวม 4,990,000 5,040,000 

 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
 
คณุสุรยุทธ ปญจวีณิน ผูถอืหุนมาประชมุดวยตนเอง ถามวาทําไมคาสอบบัญชสีวนของบริษัทใน
เครือจึงลดลง มีการกดราคาหรือไม 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวาเปนการตอรองราคาตามปกติ ไมมีการไปกดราคาผูสอบบัญช ี

 
  ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจาํป 2558 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,879,364,823 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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• มีผูไมเห็นดวย 24,900 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 39,560 หุน 
• มีบัตรเสีย 7,030 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  921 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,436,313 หุน 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนมุัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ  
 
คุณอนุพงษเสนอตอที่ประชุมวา เน่ืองจากกรรมการที่จะครบวาระในปน้ีจะมี คุณอนุพงษ อัศว
โภคิน คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร คุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ และคุณชัยรัตน ธรรมพีร ดังน้ันเพื่อใหทาน
ผูถือหุนไดอภิปรายกันไดเต็มท่ี คุณอนุพงษจะขออนุญาตให คุณพันธพร ทัพพะรังสี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูดําเนินการประชุมชั่วคราว สวนกรรมการทีค่รบ
วาระขออนุญาตออกจากท่ีประชุม  
 
คุณพันธพร ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดําเนินการประชุม
แทน โดยแถลงตอที่ประชุมวา 
 
ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระในปน้ี คือ  

 
     ตําแหนงในคณะกรรมการ             ประเภทของกรรมการ 
 

คณุอนุพงษ อัศวโภคิน เปน รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
คณุพิเชษฐ วิภวศุภกร เปน กรรมการ  กรรมการบริหาร 
คณุวิษณุ สชุาตลิ้ําพงษ เปน กรรมการ  กรรมการบริหาร 
คณุชัยรัตน ธรรมพีร เปน กรรมการ  

                  
เน่ืองจากคณุชัยรตัน ติดภารกิจอื่น จึงจะไมขอตอวาระการเปนกรรมการในคร้ังน้ี 
 
บริษัทขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีครบวาระอีก 3 ทาน คือ คณุอนุพงษ, 
คณุพเิชษฐ และ คณุวิษณุ ดังรายละเอียดตอไปน้ี เพือ่เลือกกลบัเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังน้ี 

 
ทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติดังน้ี 
1 เปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

เปนอิสระ 
4 ไมไดดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัท

ยอย 
 
ปจจุบัน คุณอนุพงษ ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ และมีสวนรวมในการบริหารงาน 
โดยดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท 
 
ปจจุบันคุณพิเชษฐดํารงตําแหนงกรรมการและมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการของบริษัท 
 
ปจจุบันคุณวิษณุ ดํารงตําแหนงกรรมการและมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยดํารง
ตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการสายงานธุรกิจ 1 ของบริษัท 

 
สําหรับตําแหนงกรรมการที่วางลงเน่ืองจากคุณชัยรัตนไมขอตอวาระการเปนกรรมการน้ัน 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ขอเสนอคุณ
สมยศ สุธีรพรชัย เพื่อเขาดํารงตําแหนง กรรมการ แทนวาระของคุณชัยรัตน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
1 คุณสมยศเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

2 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน โดยคุณสมยศ ดํารงตําแหนงกรรมการของ 
• บจก. เอพี เอ็มอี (อโศก)  
• บจก. เอพี เอ็มอี (กรุงเทพ)  
• บจก. เอพี เอ็มอี (สุขุมวิท) และ 
• บจก. พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ ซึ่งเปนบริษัทรวมคาที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 51 
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3 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไดแก ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
4 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

เปนอิสระ 
5 ไมไดดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นใดที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเดียวกับบริษัทและบริษัท

ยอย 
6 มีความรูและสามารถใชภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดี  

 
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไดมีแสดงไวใน
หนังสือเชิญประชุมแลว 

 
สําหรับประวัติยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสตูรกรรมการตางๆ 
จํานวนปที่เปนกรรมการ การถือหุนในบริษัทและการดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ รวมท้ัง จํานวน
คร้ัง/สดัสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2557 และปท่ีเขารวมเปนกรรมการ ของแตละ
ทานไดแนบทายหนังสือเชญิประชมุไวแลว 

 
คณุพันธพร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเตมิ 

 
ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุพันธพรจึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ โดยจะลงมติ
แยกเปนรายคน 

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติเลอืกคณุอนพุงษ อศัวโภคิน กลับเขาเปนกรรมการอีก

วาระหนึ่ง 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,777,502,200 หุน คิดเปนรอยละ 94.57 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 101,967,723 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 46,590 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  927 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,516,513 หุน 
 
 มีมติ อนมุตัิเลือกคุณพเิชษฐ วิภวศุภกร กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,404,295,115 หุน คิดเปนรอยละ 74.71 ของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• มีผูไมเห็นดวย 475,180,308 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 41,090 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 927 ราย เปนจาํนวนหุน

1,879,516,513 หุน 
 

มีมติ อนมุตัิเลือกคุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,865,647,944 หุน คิดเปนรอยละ 99.26 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 13,821,979 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 46,590 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 927 ราย เปนจาํนวนหุน

1,879,516,513 หุน 
 
มีมติ อนมุตัิเลือกคุณสมยศ สุธรีพรชัย เขามาเปนกรรมการใหม 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,825,635,274 หุน คิดเปนรอยละ 97.13 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 53,834,649 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 46,590 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 927 ราย เปนจาํนวนหุน

1,879,516,513 หุน 
 
กรรมการทีค่รบวาระกลับเขาทีป่ระชมุ คุณอนุพงษ อศัวโภคิน ทําหนาที่ในที่ประชมุตอ 
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วาระท่ี 7  พจิารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
 
คุณอนุพงษแถลงวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม ประจําป 2558 แก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแล
กิจการและความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. คาตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ  60,000 บาทตอเดือน เทากบัปกอน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 บาทตอเดือน เทากบัปกอน 
กรรมการ   45,000 บาทตอเดือน เทากบัปกอน 
 

2. คาเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอย 
ประธานกรรมการ  12,500 บาทตอคร้ังการเขาประชมุ 
กรรมการ   10,000 บาทตอคร้ังการเขาประชมุ   

 
ทั้งน้ี กรรมการทีเ่ปนผูบริหารของบริษัท จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน และคาเบีย้ประชมุ
ดังกลาว  
 
หลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวไดแนบในหนังสือเชญิประชมุแลว 
 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ  

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,879,355,513 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 41,400 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 140,060 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  933 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,536,973 หุน 
 

วาระท่ี 8  พจิารณาอนมุัติการจายบําเหนจ็กรรมการ  
 
คณุอนุพงษแถลงตอท่ีประชมุวาคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกบักรรมการทุกๆทาน สําหรับป 2557 รวมเปน
เงิน 4.55 ลานบาท (ปกอน 4.0 ลานบาท) โดยขอจายพรอมกบัการจายเงินปนผล 
 
โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานที่มสีวนไดเสีย โดยเปนผูถือหุนของบริษัท ซึง่ถือวาไมมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนจะไมลงคะแนน เน่ืองจากเปนรายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยทางเลขานุการ
จะแจงรายละเอยีดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 
 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ  

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติการจายบําเหนจ็กรรมการ 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,010,719,604 หุน คิดเปนรอยละ 99.55 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 1,688,300 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 2,787,879 หุน 
• มีบัตรเสีย 7,030 หุน 
• จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 928 ราย เปนจํานวนหุน

1,015,202,813 หุน 
 

โดยในวาระนี้มีกรรมการท่ีมสีวนไดเสียโดยเปนผูถอืหุนของบริษัท และมารวมประชุม ซึง่
ถือวาไมมสีิทธิออกเสยีง จาํนวน 6 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 864,386,960 หุน 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 
ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น อายุไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ออกหุนกู รวมกับวงเงิน
หมุนเวียนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 
15,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลอื่น รวมเปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 20,000 ลาน
บาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น 

 
คุณอนุพงษแถลงวา เนื่องจากบริษัทไดมีการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง การออกและเสนอขายหุน
กูเปนทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนที่มีประโยชนอยางมากทั้งในดานการลดการพึ่งพาเงินกูจาก
สถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกรงใหกับฐานะทางการเงิน
ของบริษัท ดังน้ันเพื่อเปนการเพ่ิมทางเลือกในการระดมทุนรวมถึงเพื่อใหการออกและเสนอขาย
หุนกูเปนไปไดอยางทันทวงทีกับสถานการณดอกเบี้ยท่ีผันผวน จึงเห็นควรท่ีจะพิจารณาอนุมัติให
บริษัทออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียนเพ่ิมเติมอีก 5,000 ลานบาท หรือ เทียบเทา
ในสกุลอื่น อายุไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีออกหุนกู รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 15,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลอื่น รวม
เปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 20,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดสําคัญ
ดังน้ี 

 
ประเภท หุนกูประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ  มีผูแทนผูถือหุนกูและ/หรือไมมีผูแทนผู

ถือหุนกู  มีประกันและ/หรือไมมีประกันตามความเหมาะสม 
จํานวน (วงเงิน) วงเงินหมุนเวียน ไมเกิน 20,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกุลอื่น 
สกุลเงิน สกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินประเทศอื่น 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชนท่ัวไปและ/หรือผู

ลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
บุคคลใดๆตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของที่มีผลบังคับใชในขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกู
ทั้งจํานวนหรือบางสวน คราวเดียวหรือหลายคราวไดตามท่ีเห็นสมควร 

การชําระคืนเงินตน ทยอยชําระคืนเงินตน หรือ ชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 
ไถถอนหุนกูคนืกอนครบ
กําหนด 

บริษัทอาจกําหนดใหสิทธิผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด และ/หรือ
บริษัทอาจกําหนดใหบริษัทมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด รวมถึงการซื้อ
คืนหุนกูดังกลาว ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขของหุนกูท่ีไดออกในคราวนั้นๆ 

อํานาจในการกําหนด
เงือ่นไข 

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือกรรมการผูอํานวยการ มีอํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย
หุนกูที่ยังไมไดกําหนด ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่ตองกําหนดตามกฎหมาย 
รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้  และ/ห รือ ตลาดรอง
อื่นๆ  ตลอดจนใหอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอื่นใดกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู การเขาทําการตกลง การลงนามและ/หรือ การแกไขเอกสารสัญญาตางๆที่
เกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกู
ตามที่จําเปนและสมควร 

ลักษณะวงเงิน 
(Revolving Basis) 

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหมไดอีกในจํานวนที่ยังออก
ไมครบตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ และ/หรือ ตามจํานวนเงินตามที่มีการไถถอนหรือซื้อคืน
มา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุนกูเพื่อทดแทนหุนกูเดิมที่กําลังจะหมดอายุลงใน
คราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไวดังกลาวขางตน ทั้งน้ียอดหุนกูคงคาง
ของบริษัทที่มีอยูในปจจุบันใหถือเปนสวนหน่ึงของวงเงินนี้ดวย  

 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

 
คณุศักดา ตั้งศักดิ์สถติย ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง สอบถามเร่ืองตนทุนดอกเบี้ยระหวางเงินกู
ธนาคารกับดอกเบีย้หุนกู และหุนกูที่จะออกใหมน้ีจะไดอตัราดอกเบีย้ต่ํากวาเดมิหรือไม 
 
คณุอนุพงษ ชี้แจงวา ปจจุบันอัตราดอกเบีย้เงินกูธนาคารของบริษัท เฉลีย่อยูท่ี MLR-1.75% ซ่ึง
ปจจุบันเฉลี่ยอยูท่ี 4.7-4.8% แตเงินกูธนาคารจะมเีงื่อนไขการชําระคืนชดัเจน 
 
สําหรับหุนกูทีบ่ริษัท ออกไปในปน้ี 2,000 ลานบาท  

• 500 ลานบาท ระยะเวลา 2.5 ป อตัราดอกเบี้ย 3.05% 
• 1,500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป อตัราดอกเบี้ย 3.58% 

 
โดยปกตแิลวตนทุนหุนกูจะถูกกวาเงินกูจากธนาคาร ในอนาคตอัตราดอกเบีย้ที่จะกูใหมนั้น จะ
เพ่ิมหรือลด คงตอบไมได ในระยะสั้นนาจะลดลงเพราะ กนง. เพิ่งประกาศลดดอกเบีย้นโยบายลง 
แตอตัราดอกเบี้ยเงินกูไมไดถูกกําหนดดวยดอกเบีย้นโยบายอยางเดยีว ยังมปีจจัยอื่นอกี เชน 
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• สถานะทางการเงินของบริษัท มีอตัราหน้ีสินตอทุนสูงหรือไม 
• ตลาดโดยรวม มคีวามตองการเงินกูขนาดไหน 
• ชวงเวลาน้ันมีรายการเคลื่อนไหวของเงินทุนหรือไม เชน ตางชาตินําเงินออก 
• ชวงเวลาน้ันมผีูออกตราสารหนี้กันมากหรือไม ถามาก ก็จะดูดเงินออกจากระบบ 

ดอกเบีย้กส็ูง 
 
คณุศักดา ตั้งศกัดิส์ถติย ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง สอบถามเร่ืองคาใชจายทางการเงินในงบ
กําไรขาดทุน 
 
คณุอนุพงษ ชี้แจงวาดอกเบี้ยถาดจูากงบการเงินจะแบงเปน 2 สวน หน้ีสินทีแ่สดงในงบดุลเปน
ยอดสิ้นสดุ ณ วันสิ้นงวดทางบญัชี  ไมไดแสดงใหเห็นหน้ีสินในระหวางป การคํานวณดอกเบี้ย
ของเจาหน้ีคดิทกุวัน จะใชยอดหน้ี ณ วันสิ้นงวดเปนตัวคดิดอกเบีย้ไมได นอกจากนั้น ดอกเบีย้
บางสวนไมไดบันทึกเปนคาใชจายทางการเงิน แตได Capitalized เขาไวในตนทุนของโครงการ 
โดยดอกเบี้ยทีเ่กดิตั้งแตวันที่ซื้อทีด่ินจะถูกบันทกึเขาเปนตนทุนของโครงการจนถึงวันทีเ่ริม่รับรู
รายไดของโครงการน้ัน  
 
คณุธนัท เร่ิมเจริญดี ผูถอืหุนมาประชมุดวยตนเอง ถามเร่ืองรายงานประจําป หนา 89 โดยสงสยั
ถึงความแตกตางของรายไดในงบเดี่ยว กบัรายไดในงบรวมวาตางกันอยางไร แยกอยางไร 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวางบรวม รวมรายไดของบริษทัในเครือทั้งหมดทีเ่ราถือหุนเกนิรอยละ 90 
สําหรับบริษัททีเ่ราถอืหุนนอยกวาน้ัน เชน พวก บริษัท Joint Venture จะไมเอารายไดมารวม จะ
เอามาเฉพาะกําไรเทาน้ัน  
 
คณุสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง สอบถามวาบริษัทออกหุนกูเพิม่ตลอด
ทุกป เอาเงินไปใชทําอะไรบาง และมยีอดรวมเทาใดแลว 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวา ขณะน้ีมยีอดหุนกูรวม 13,000 กวาลานบาท สวนท่ีขอใหมในปน้ีก็ไม
จําเปนตองใชทั้งหมด 
 
เงินท่ีกูมา เอาไปใชในกิจการของบริษัท ไมไดแยกวาจะตองใชเฉพาะซื้อทีด่ิน เรามองภาพรวม
ขององคกรวาจะใชเงินเทาไหร เราควบคมุที่ อตัราหน้ีสินสทุธิตอทุน ไมใหเกิน 1:1 ดังน้ัน ถาเรา
มีกําไรเพิม่เทาไหร เราก็กูเพิม่เทานั้น เพื่อรักษา D:E ไว เงินทีกู่มา ก็นํามาใชในกิจการของ
บริษัท ทั้งซื้อที่ดนิ จายคากอสราง ซึ่งจริงๆ แลวเรากูจากธนาคารก็ได แต เงื่อนไขและตนทุน
ของเงินกูธนาคารสูงกวาการออกหุนกู 
 
คงไมสามารถบอกวา จะดูวาบริษัทจะโตเทาไหรจากการกูไดแตสามารถบอกไดวาการกูเปนการ
วางรากฐานการเตบิโตในอนาคต เน่ืองจากเงินทีกู่วันน้ีไมไดสงผลใหบริษัท ขยายตัวในทันที แต
บางสวนกวาจะไดผลตอบแทนกลบัมาอาจจะกวา 2-3 ป เชน โครงการคอนโดตางๆ 
 
คณุธนัท เร่ิมเจริญดี ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง สอบถามวาเงนิกูนํามาซื้อ Land Bank ดวย
หรือไม 
 
คณุอนุพงษ ชีแ้จงวา บริษัท ถือวาเกือบไมมี Land Bank เลย เพราะเราซื้อท่ีดนิมาแลว พัฒนา
เลย เงินทีกู่มาเราใชจายท้ังคาที่ดนิและคากอสราง ในป 2557 เราซือ้ทีด่ินไปเปนเงิน 5,000 กวา
ลานบาท ปน้ี คงจะซือ้ประมาณ 8,000 ลานบาท 
 
ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ  

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินหมุนเวียน

เพิม่เติมอีก 5,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกลุอื่น อายุไมเกิน 10 ป นับแตวันทีอ่อก
หุนกู รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดมิท่ีไดรับอนมุัตจิากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2556 จํานวน 15,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลอื่น รวมเปนวงเงินหมุนเวียนไมเกิน 
20,000 ลานบาท หรือ เทียบเทาในสกลุอื่น 

 
• โดยมีผูเห็นดวย 1,879,578,513 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• มีผูไมเห็นดวย 9,900 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 94,560 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  939 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,682,973 หุน 
 

ในวาระนี้ตองมีผูถือหุนเห็นดวยไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมารวมประชุม 
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วาระท่ี 10    พจิารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท ขอบังคับบริษัท และเอกสารตางๆที่
เก่ียวของ 

 
คุณอนุพงษแถลงวา บริษัทไดมีการแกไขตราบริษัท (Logo) เพื่อใหสอดคลองกับภาพลักษณ
องคกรใหม จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และแกไข
ขอบังคับของบริษัท ขอ 55. ดังตอไปน้ี 

 
เดมิ 
ขอ 55. ดวงตราของบริษัทใหมลีักษณะดังน้ี 

  
 

แกไขเปน 
ขอ 55. ดวงตราของบริษัทใหมลีักษณะดังน้ี 

 
 
รวมถึงอนุมัติการดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังกลาวดวย 

 
คณุอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
 
คณุสุวรรณี เชยีรสิริไกรวุฒ ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง ขอดตูราประทับท่ีเปนภาพส ี
 
คณุอนุพงษ ชี้แจงวาตราประทับจะไมมสีี เปนขาวดํา เปนตราประทบัตามกฎหมายท่ีจะใชประทบั
เอกสารสําคัญ เชน เชค็ สัญญา ฯลฯ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงนั้น เปนเร่ืองของสดัสวนของรูปราง
เทาน้ัน สวนเร่ืองสคีลายของเดมิมาก ท่ีทําก็เปนเร่ืองของการ Branding 
 
คณุประเสริฐ ติษยาธิคม ผูถอืหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวามเีหตผุลอื่นหรือไมทีเ่ปลี่ยน 
แปลงตราประทบั 
 
คณุอนุพงษ ชี้แจงวา Logo เดมินัน้ ฝายการตลาดเห็นวา ไมไดสดัสวนตาม Golden Ratio ตาม
ทฤษฎทีางการตลาด คืออตัราสวนระหวางสูงและกวาง ไมไดสดัสวน จึงขอแกไข ซึ่งหลังจาก
แกไขใหได Golden Ratio ก็จะเปนสดัสวนที่ดงึดดูความสนใจไดมากกวาเดมิ ซึ่งเปนเร่ืองในเชิง
โฆษณา 
 
ไมมีผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ  

 
มต ิ ที่ประชุมพจิารณาแลวมมีติ อนมุัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท ขอบงัคับบริษัท และ

เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ 
 

• โดยมีผูเห็นดวย 1,879,683,789 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• มีผูไมเห็นดวย 9,900 หุน 
• มีผูงดออกเสียง จํานวน 79,560 หุน 
• มีบัตรเสีย 0 หุน 
• จากผูถือหุน ท่ีมาประชุมออกเสียงในวาระนี้  953 ราย เปนจํานวนหุน

1,879,773,249 หุน 
 

ในวาระนี้ตองมีผูถือหุนเห็นดวยไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมารวมประชุม 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 
  ไมมี 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
 

คุณสุรยุทธ ปญจวีณิน ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามถึงรายงานประจําปหนา 42 วามี
บริษัทที่ AP ถือหุนอยู 2 กลุม และทําธุรกิจ Property Development ท้ังคู แตถือหุนในสัดสวน
ตางกัน อยากสอบถามวาใชหลักการอะไรแบงธุรกิจ 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา เปนเร่ืองของ บริษัท Joint Venture ซึ่งจําเปนตองเปดบริษัทใหมเพื่อซื้อ
ที่ดินเขามา ที่ถือ 51% คือบริษัทที่เรา รวมทุนกับ Mitsubishi Estates  

 
คุณอภิชาติ เมฆมาสิน ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ขอทราบแผนงานป 58 และที่ผานมาแลว 4 
เดือน เปนไปตามแผนหรือไม 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา ในปน้ีเราจะเปดตัวโครงการใหมรวมมูลคา 40,240 ลานบาท เปนแนวราบ 
11,850 ลานบาท เปนคอนโด 28,390 ลานบาท (ซึ่งจะเปนโครงการรวมทุนเกือบทั้งหมด) 
แนวราบมูลคาโครงการอาจจะนอยกวาปกอน 4% ซึ่งยังไมแนนอนเพราะอาจหาซื้อที่ดินทันที่จะ
เปดโครงการในปน้ี 
 
ในระยะยาว AP จะพยายามจัดสรร Port ของเราใหมี แนวราบ : คอนโด ประมาณ 50 : 50 เพื่อ
กระจายความเสี่ยง ในแนวราบก็ยังกระจายเปน บานเดี่ยว : ทาวนเฮาส 50 : 50 และรักษาวินัย
ทางการเงิน ไมใหอัตราหน้ีสินสุทธิตอทุน เกินกวา 1 : 1 อาจจะเกินในบางชวงเวลาแลวก็ลดลง 

 
คุณเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาในอนาคต อัตราการเติบโตในป 
2559 – 2560 เปนเทาใดและในแงของการตลาด จะมีรูปแบบของ Innovation ใหมๆ หรือไม 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวาอัตราการเจริญเติบโต ปตอป คงตอบยาก เพราะบางปมีคอนโดโอนมาก บาง
ปโอนนอย แต เราพยายามมองใหไดคาเฉลี่ย 10-15% ตอป และพยายามรักษาอัตราน้ีไว 
โดย 

• จายปนผลประมาณ 30% 
• รักษาระดับอัตราหน้ีสินสุทธิตอทุน 1 : 1 
• รักษาอัตราสวน แนวราบ : คอนโด ประมาณ 50 : 50 

 
สําหรับเร่ือง Innovation เราทําอยูตลอดเวลา จึงมีการ Joint Venture กับญี่ปุนแตธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ในปน้ีเนนเร่ือง locality สําหรับการคาดการณหรือการ
ประมาณการรายไตรมาสยิ่งทําไดยาก บางไตรมาสโอนมาก อยางไรก็ตาม ปน้ี AP รายไดนาจะโต
ประมาณ 10% Presale โต 25% จากปกอน 

 
คุณปริญญา ชาติสุวรรณวัฒนา ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเร่ืองแนวคิดในการรวมทุน 
และความเสี่ยงที่อาจจะมี 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา ญี่ปุนเปนเจาแหงการทําคอนโดขนาดเล็ก เกงในเร่ือง Design และ 
Process ในการทํางาน บริษัทที่เรารวมทุนดวยมีรายไดปละลานลานบาท แตมีพนักงานแค 700 
คนเทาน้ัน การเขาไปรวมทุน เขาเปดใหเราดูทุกเร่ืองถึงวิธีการทํางานของเขา เราไดความรูจาก
ญี่ปุนมาก 
 
อีกสาเหตคือ มูลคาโครงการปจจุบันสําหรับโครงการใหญๆ เฉพาะที่ดินแตละแปลงก็ไมต่ํากวา 
1,000 ลานบาทแลว ถาเราทําคนเดียว ความเสี่ยงจะสูงมาก การรวมทุนเปนการลดความเสี่ยงลง 
 
สวนในเร่ืองทําไม รวมทุนเฉพาะคอนโด ไมทําแนวราบดวยน้ัน เพราะ ญี่ปุนไมเกงในเร่ืองแนวราบ 
จากการท่ีไดไปดูโครงการแนวราบของเขา จะเห็นวาวิธีการกอสราง รูปแบบของโครงการ 
ลักษณะที่พักอาศัยตางกับเรามาก 

 
คุณวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บริษัทที่เปน Joint Venture 
มีการแบงการบริหารอยางไร ในอนาคตมีการวางเปาหมายไวอยางไร จะมีการไปลงทุนใน
ตางประเทศหรือไม 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา การบริหารโครงการน้ัน ญี่ปุนไวใจใหเราทําทั้งหมด แตจะมีการควบคุมโดย
งบประมาณ และตั้งคณะทํางานขึ้นมา มีการประชุมเฉพาะเร่ืองใหญๆ เมื่อมีการตั้งงบประมาณไว
แลว การทํางานก็งายถาไมผิดจากประมาณการ รายไดเปนตามที่คาดก็ไมมีปญหาอะไร 
อะไรที่ไมไดตาม Target หรือ Budget ก็มาประชุมกัน 
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สําหรับอนาคตก็คงมีตอไปอีก เร็วๆน้ี ก็คงจะมีโครงการรวมทุนใหมเกิดอีก 
 
สําหรับเร่ืองการไปลงทุนตางประเทศนั้น ขณะน้ียังไมมีแนวคิด เพราะขนาดญี่ปุนยังตองมาลงทุน
ในไทยเลย เปนตัวสะทอนใหเห็นวาไมนาไป 

 
คุณวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมวา ธุรกิจเราตองขยาย 
ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปจจุบัน AP ขยายออกนอกเขต CBD มากนอยแคไหน 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา ถาเราแยก กทม. ออกเปน 3 วง จะเห็นวาปจจุบันรถไฟฟา ไดกระจาย
ออกไปทุกวงแลว ไมจํากัดตัวอยูเฉพาะชั้นในเทาน้ัน บริษัทมองวาโอกาสในการลงทุนยังมีอยู
มาก ถารถไฟฟายังขยายตัวอยูโอกาสยังมี 
 
ในป 2511-2512 คน กทม. เชาบานอยูถึง 35% ไมรวมพวกที่อาศัยอยูกับพอแม ดังนั้นโอกาสยัง
มี แตตองไมมองในดาน Demand อยางเดียว ตองมอง Supply ดวย 
ตัวอยางเชน ตลาดตางจังหวัด ไมใชไมดี แตไปลงทุนกันจน Supply ลนตลาด 
 
AP ลดการลงทุนใน CBD เพราะราคาที่ดินแพงมาก สินคาท่ี AP จะทําคงจะมีราคาเฉลี่ย ไมเกิน 
120,000-130,000 บาท ตอตารางเมตร 
 
เราไมเสี่ยงในการทําธุรกิจ ถาเห็นวาโครงการไหนจะขายไมได เรายอมคืนเงินลูกคา เก็บที่ดินไว
ดีกวา เพราะวาถาตัดสินใจทําตอ คากอสรางจะกระทบกับ Cash flow ของบริษัท 
 
คุณทศพล ธํารงสุวรรณกิจ ผูถือหุน ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ชื่นชมรายงานประจําป
ของบริษัท ท่ีทําไดละเอียด และใหความรู และขอมูลของตลาดและองคกรไดดีมาก เสนอให 
present ผลการดําเนินงานดวยสไลดและสอบถามถึงการเขารวมในโครงการตอตานการทุจริตฯ 
ของ IOD 
 
คุณอนุพงษ รับจะนําเร่ืองการ present ไปดําเนินการ สําหรับโครงการตอตานทุจริตฯ ของ IOD 
น้ัน บริษัทไดลงนามแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการไปแลว ขณะน้ีอยูระหวางขั้นตอนปฏิบัติ 
และดําเนินการภายในบริษัท เพื่อใหไดมาตรฐานการยอมรับเขารวมโครงการจาก IOD 

 
คณศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามถึง อัตรา reject rate ของบริษัท 
และความเสี่ยงจากการที่วัสดุกอสรางขึ้นราคา 
 
คุณอนุพงษ ชี้แจงวา Reject Rate สวนใหญจะเกิดกับสินคาในระดับราคา 1,000,000-
1,200,000 บาท ซึ่ง AP ลงไปไมถึง สําหรับอัตรา Reject Rate ของบริษัทอยูที่ประมาณ 10% 
เทาน้ัน เพราะเรามีการ Screen ลูกคากอนจอง ถาเห็นวา ลูกคาอาจมีปญหาก็จะไมใหจอง ดังน้ัน 
Rate จะต่ํา 
 
ในไตรมาสแรกที่ผานมา ยอดจองไดทําลายสถิติตั้งแตเปดบริษัทมา คือเปนยอดจองที่สูงที่สุด
เทาที่ทําไดในไตรมาสแรกของทุกป 
 
ในเร่ืองความเสี่ยงจากตนทุนที่สูงขึ้นน้ัน บริษัท ไดตรึงราคาตนทุน ทั้งคาแรงและคาวัสดุไวตั้งแต
แรก ดังนั้น ในระหวางการกอสรางถามีการขึ้นราคาวัสดุกอสราง บริษัท จะไมไดรับผลกระทบ 

 
ไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นเพ่ือพิจารณา คุณชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูทีเ่กี่ยวของ 
และปดประชมุเมื่อเวลา 16.30 น. 
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