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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 
บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่30 เมษายน 2558 
ณ หอ้งมทีติง้รมู 1-2 ศูนยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติ ิ์

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

รายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. คณุชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คณุอนุพงษ์ อัศวโภคนิ รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
3. คณุพันธพ์ร ทัพพะรังส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุนนทจ์ติร ตลุยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
5. คณุโกศล สรุยิาพร กรรมการตรวจสอบ 
6. คณุกติตยิา พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ 
7. คณุวษิณุ สชุาตลิ ้าพงศ ์ กรรมการ 
8. คณุวสันต์ นฤนาทไพศาล กรรมการ 
9. คณุพเิชษฐ วภิวศภุกร  กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 

กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. คณุพรวฒุิ สารสนิ กรรมการ 
2. คณุชัยรัตน์ ธรรมพรี กรรมการ 
3. คณุชอ สงิหเสนี กรรมการ 

โดยม ีคณุวลิาศ ปิลกศริ ิ เลขานุการคณะกรรมการ ท าหนา้ทีเ่ลขานุการการประชมุ 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. คณุสาธดิา รัตนานุรักษ์ ตัวแทนผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 
2. คณุภมูพิัฒน์ สนิาเจรญิ  เลขานุการบรษัิท 

เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 

คณุวลิาศ แนะน าคณะกรรมการและผูส้อบบญัชตีอ่ทีป่ระชมุ รวมทัง้เจา้หนา้ทีจ่าก บรษัิท อนิเวนทเ์ทค ซสิเท็มส ์
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิททีม่คีวามเชีย่วชาญในการประชมุผูถ้อืหุน้ มากวา่ 10 ปี เป็นผูม้าดแูลจัดการในเรือ่ง
การนับคะแนน 

คณุชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอใหคุ้ณอนุพงษ์ อัศวโภคนิ ในฐานะรองประธาน
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ท าหนา้ที่ด าเนินการประชุมและขอใหคุ้ณวลิาศ ไดแ้จง้องคป์ระชุม รวมทัง้
รายละเอยีดและวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

คณุวลิาศ ไดแ้ถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ณ ขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้มารว่มประชมุ ดังน้ี 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 237 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้817,765,276 หุน้
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะมา 643 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้1,060,464,917 หุน้
 รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุรวม 880 ราย รวมจ านวนหุน้ไดทั้ง้สิน้ 1,878,230,193 หุน้
 จากจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด 3,145,899,495 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.70 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด
ครบองคป์ระชมุตามขอ้บังคับบรษัิท 

และ ไดแ้จง้รายละเอยีดและวธิีการลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุรับทราบ วา่ 

ส าหรับการลงมตใินแตล่ะวาระจะด าเนนิการไปตามขอ้บงัคับของบรษัิท และตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัต ิคุณอนุพงษ์จะขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึง่จะใช ้

หลักการลงคะแนน 1 หุน้ต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษ์จะแจง้ใหผู้ท้ี่ไม่เห็นดว้ย
หรอืงดออกเสยีงใหย้กมอื

 เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท้ีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง มาหักจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู ้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในวาระนัน้ ผลทีไ่ดถ้อืเป็นคะแนนทีเ่ห็นดว้ย

 หลังจากนับคะแนนแลว้เลขานุการในทีป่ระชมุจะแจง้ผลคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ
 ส าหรับบัตรลงคะแนนในสว่นทีเ่ห็นดว้ยขอใหส้ง่คนืเจา้หนา้ทีห่ลังจากจบการประชมุ
 ส าหรับทา่นผูถ้อืหุน้ทีไ่ดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว้ กรณุาไมย่กมอืออกเสยีงลงคะแนนอีก

เพราะจะเป็นการนับซ ้า ขอเป็นเฉพาะท่านผูถ้ือหุน้ที่ยังไม่ไดล้งคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในหอ้ง
ประชมุ

 ในวาระท่ัวๆไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมเป็นเกณฑตั์ดสนิ ผูถ้ือหุน้แต่ละท่านมี
สทิธอิอกเสยีงไดต้ามจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่
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 ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป เลขานุการจะแจง้ใหท้ราบก่อน
ลงคะแนน อาทเิชน่ วาระทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันจะมผีูถ้อืหุน้บางทา่นทีจ่ะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
หรอืในบางวาระ จะตอ้งมคีะแนนเสยีงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ เป็นตน้

 ในแตล่ะวาระคะแนนรวมอาจแตกตา่งกนัไป เน่ืองจากผูถ้อืหุน้ทีอ่าจทยอยมาเขา้รว่มประชมุ คะแนนรวมที่
ประกาศในแตล่ะวาระจะเป็นคะแนนเสยีงจรงิของผูถ้อืหุน้ทีม่าออกเสยีงทันในวาระนัน้

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของ กลต. ในเรือ่งของ Good Governance ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ หรอืตัวแทน
ทีป่ระสงคจ์ะแสดงความคดิเห็น หรอืจะซกัถาม หรอืจะคัดคา้นในประเด็นตา่งๆ กรณุาแสดงตัวตอ่ทีป่ระชมุ
โดยยกมอืขึน้ขออนุญาตจากคณุอนุพงษ์ แลว้แจง้ชือ่ นามสกลุ พรอ้มทัง้แจง้ดว้ยวา่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืเป็น
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้รายใด

เมือ่ไดรั้บทราบวธิีการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ จงึเริม่เขา้สูว่าระการประชมุ โดยคณุอนุพงษ์เป็นผูด้ าเนนิการประชมุ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้สามญั คร ัง้ท ี ่ 1/2557 ซึง่ไดป้ระชุม
ไปเม ือ่วนัท ี ่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

คณุอนุพงษ์ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุดังกลา่วซึง่ไดแ้จกไปพรอ้มกับหนังสอื
เชญิประชมุแลว้  

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้สามญั คร ัง้ท ี ่
1/2557 ซึง่ไดป้ระชุมไปเม ือ่วนัท ี ่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,878,981,799 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 9,900 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 39,560 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 899 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,031,259 หุน้ 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2557 

คณุอนุพงษ์แถลงวา่ ในปี 2557 บรษัิท มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานรวม 23,149 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
15.8% จากปี 2556  

มอีัตราก าไรขัน้ตน้ 33.9% ดขีึน้กวา่ปี 2556 ทีม่อีัตรา 32.6% 

อัตราคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร ตอ่ยอดขาย บรษัิทสามารถบรหิารไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดลง
จาก 19.7% ในปี 2556 ลงเหลอื 17.9% ในปี 2557 

อัตราก าไรสทุธดิขีึน้กวา่ปี 2556 ทีท่ าได ้10.1% โดยในปี 2557 สามารถท าได ้11.3% 

สนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้ 3.55% เป็น 35,563 ลา้นบาท 
บรษัิท มหีน้ีสนิคงคา้ง ณ สิน้ปี 2557 เป็นจ านวน 14,700 ลา้นบาท ในจ านวนน้ี 85.3% เป็นหุน้กู ้
ทีม่อีัตราดอกเบีย้คงที ่ตน้ทนุทางการเงนิของบรษัิท เฉลีย่อยูท่ี ่4.1% ตอ่ปี 

อัตราหน้ีสนิสทุธติอ่ทนุของบรษัิท ณ สิน้ปี 2557 อยูท่ี ่0.9 : 1 ลดลงจาก 1.04 : 1 ในปี 2556 

ในปี 2557 บรษัิทมยีอดจอง 22,700 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 49.4% จากปีกอ่นหนา้ โดยแนวราบ
เพิม่ขึน้ 38.6% คอนโดเพิม่ขึน้ 63% 

โดยรายละเอยีดทัง้หมดสามารถดไูดใ้นรายงานประจ าปี 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหพ้จิารณาวาระตอ่ไป 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 

คณุอนุพงษ์แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ไดแ้ถลงผลการด าเนนิงานปี 2557 ใหท้ี่ประชุมไดรั้บทราบแลว้
ในวาระกอ่น รวมทัง้รายงานประจ าปีและงบการเงนิไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้แลว้ 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตังิบการเงนิ ส าหรบัปีส ิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,869,737,491 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.49 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 9,900 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 9,550,350 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 912 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,297,741 หุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจ าปีและรบัทราบการจดัสรรก าไรสุทธเิป็นเงนิ
ส ารอง 

คณุอนุพงษ์แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิท มกี าไรสทุธใินปี 2557 เป็นเงนิ 2,616 ลา้นบาท คดิเป็น
ก าไร 0.83 บาท/หุน้ และบรษัิท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ จงึ
เห็นสมควรพจิารณาอนุมัตจิ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2557 ในอัตราหุน้ละ 0.26 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 ของก าไรสทุธ ิซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท โดย
ก าหนดจา่ยปันผลดังกลา่วในวันที ่26 พฤษภาคม 2558 และจะก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบ
เงนิปันผลในวันที ่12 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชือ่ ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย ์โดย
วธิีปิดสมดุทะเบยีนในวันที ่13 พฤษภาคม 2558  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงนิปันผลตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
ในมาตรา 47 ทว ิแหง่ประมวลรัษฎากร โดยเงนิปันผลทัง้หมดทีจ่า่ยในครัง้น้ี จา่ยจากก าไรสะสม
ทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลอัตรารอ้ยละ 30 ดังนัน้ ผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถหักเครดติภาษีไดใ้น
อัตรา 30/70 ของเงนิปันผล 

ในสว่นการจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีเป็นทนุส ารอง บรษัิทไดจั้ดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบ
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบรษัิท ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จงึไม่มีความจ าเป็นจะตอ้ง
ส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิในครัง้น้ี 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

คณุเจอดศักดิ ์เจงิกลิน่จันทน ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถามวา่ บรษัิท มกี าไรคอ่นขา้งมาก มี
นโยบายจา่ยปันผลไมเ่กนิ 50% แตจ่า่ยจรงิเฉลีย่ประมาณ 30% จะจา่ยเพิม่มากกวา่น้ีไดห้รอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ เงนิปันผล และอัตราการเจรญิเตบิโตของบรษัิทตอ้งพจิารณาควบคูก่ันไป 

บรษัิทพยายามรักษาวนัิยทางการเงิน โดยรักษาอัตราหน้ีสนิต่อทุน สุทธิไวท้ี่ระดับเฉลี่ย 1 : 1 
ขณะน้ีอัตราการเตบิโตของบรษัิทคอ่นขา้งด ีReturn on Equity สามารถท าไดป้ระมาณ 20 กว่า
เปอรเ์ซ็นต ์ ถา้เราสามารถเอาก าไรกลับไปลงทุนแลว้ไดผ้ลตอบแทนที่ดีระดับน้ี โดยใหอ้ัตรา
หน้ีสนิตอ่ทนุสทุธอิยูท่ี ่1 : 1 จะท าใหบ้รษัิทคงอัตราการจา่ยปันผลในระดับน้ีไดอ้ีกระยะหนึ่ง แต่
อยา่งไรก็ตาม มโีอกาสทีว่า่ในอนาคตถา้ผลตอบแทนทีไ่ดรั้บจากการลงทนุไมด่ ีบรษัิทจะจ่ายปัน
ผลออกมามากขึน้ 

คณุสรุยทุธ ปัญจวณีนิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดข้อบคณุทีบ่รษัิท ไดท้ าตามขอ้เสนอแนะ
เมือ่ปีกอ่น โดยจา่ยปันผลจากสว่นของก าไรสะสมทีบ่รษัิทเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรา 30% 
กอ่น และสอบถามวา่ยังจะจา่ยดว้ยนโยบายน้ีตอ่ไปหรอืไม ่เพราะถา้จา่ยจากก าไรสว่นน้ีกอ่น ผูถ้อื
หุน้สามารถน าไปเครดติภาษีคนืไดท้ าใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากขึน้ดว้ย 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ จะจา่ยจากก าไรสว่นทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรา 30% กอ่นจนกวา่
ก าไรสะสมสว่นน้ีจะหมดไป 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
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มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิ อนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี และรบัทราบการจดัสรร
ก าไรสทุธเิป็นเงนิส ารอง 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,879,372,263 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 4,400 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 44,850 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 920 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,421,513 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ
บญัช ี

คณุอนุพงษ์แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดสั้งเกตการณ์การปฏิบัตงิานของ
ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในการ
ประชมุใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ของบรษัิทครัง้ที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผูส้อบบัญชีมีความเป็นอสิระ 
เชีย่วชาญในวชิาชพี มปีระสบการณเ์หมาะสม ปฏบิัตงิานไดผ้ลเป็นอยา่งดีและเป็นผูส้อบบัญชีที่
ไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์นอกจากน้ีบรษัิท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด ยังท าหนา้ที่สอบบัญชีใหก้ับบรษัิทและบรษัิทย่อยต่อเน่ืองมาเป็นเวลา 9 ปี จงึมี
ความเขา้ใจในธุรกจิบรษัิท และสามารถปฏบิัตงิานรว่มกับบรษัิทไดเ้ป็นอยา่งด ี   

ดังนัน้ คณะกรรมการโดยการพจิารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแ้ตง่ตัง้ 
บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด โดย 

 นางศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4604 (เป็นผูล้งลายมือ
ชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2554) 

 และ/หรอื นายวชิาต ิโลเกศกระว ีผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4451
 และ/หรอื นางสายฝน อนิทรแ์กว้ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4434

(ทัง้สามท่านเป็นผูไ้ม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกับบรษัิท/บรษัิทย่อย/
ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว) เพื่อเป็น
ผูส้อบบัญชปีี 2558 โดยมคีา่ตอบแทน 2,000,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2557
เป็นเงนิ 2,000,000 บาท)

ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดัีงกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหบ้รษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 
จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบัญชดัีงกลา่วได ้

นอกจากนัน้ บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด ยังเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในเครือทัง้หมด โดยมี
คา่ตอบแทนรวมเป็นเงิน 2,990,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนขา้งตน้ ใน
ฐานะผูส้อบบัญชขีองบรษัิท (ปี 2557 เป็นเงนิ 3,040,000 บาท)  

2558 2557 
คา่สอบบญัช ี(บาท) 
เฉพาะบรษัิท 2,000,000 2,000,000 
บรษัิทในเครอื 2,990,000 3,040,000 
คา่บรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี
รวม 4,990,000 5,040,000 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

คณุสรุยทุธ ปัญจวณีนิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถามวา่ท าไมคา่สอบบัญชสีว่นของบรษัิทใน
เครอืจงึลดลง มกีารกดราคาหรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ เป็นการตอ่รองราคาตามปกต ิไมม่กีารไปกดราคาผูส้อบบญัช ี

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2558 และก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,879,364,823 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 24,900 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 39,560 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 7,030 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 921 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,436,313 หุน้ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ 

คุณอนุพงษ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากกรรมการที่จะครบวาระในปีน้ีจะมี คุณอนุพงษ์ อัศว
โภคนิ คณุพเิชษฐ วภิวศภุกร คณุวษิณุ สชุาตลิ ้าพงษ์ และคณุชัยรัตน ์ธรรมพรี ดังนัน้เพือ่ใหท้่าน
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ภปิรายกันไดเ้ต็มที่ คุณอนุพงษ์จะขออนุญาตให ้คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูด้ าเนนิการประชมุชัว่คราว สว่นกรรมการทีค่รบ
วาระขออนุญาตออกจากทีป่ระชมุ  

คณุพันธพ์ร ทัพพะรังส ีประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนด าเนินการประชุม
แทน โดยแถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่ 

ตามขอ้บงัคับของบรษัิท กรรมการทีจ่ะตอ้งออกตามวาระในปีน้ี คอื 

  ต าแหน่งในคณะกรรมการ    ประเภทของกรรมการ 

คณุอนุพงษ์ อัศวโภคนิ เป็น รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
คณุพเิชษฐ วภิวศภุกร เป็น กรรมการ กรรมการบรหิาร 
คณุวษิณุ สชุาตลิ ้าพงษ์ เป็น กรรมการ กรรมการบรหิาร 
คณุชัยรัตน ์ธรรมพรี เป็น กรรมการ 

เน่ืองจากคณุชัยรัตน ์ตดิภารกจิอืน่ จงึจะไมข่อตอ่วาระการเป็นกรรมการในครัง้น้ี 

บรษัิทขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาคณุสมบัตขิองกรรมการทีค่รบวาระอกี 3 ทา่น คอื คณุอนุพงษ์, 
คณุพเิชษฐ และ คณุวษิณุ ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี เพือ่เลอืกกลับเขา้มาเป็นกรรมการอกีวาระหนึง่
ดังน้ี 

ทัง้ 3 ทา่น มคีณุสมบัตดัิงน้ี 
1 เป็นบุคคลซึง่มีคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการครบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน 

พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
2 ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3 ไมม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียส าคัญอันอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ 
4 ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งในบรษัิทอืน่ใดทีป่ระกอบธุรกจิอันมลัีกษณะเดยีวกับบรษัิทและบรษัิท

ยอ่ย 

ปัจจบุันคณุอนุพงษ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ และมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน 
โดยด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท 

ปัจจุบันคุณพเิชษฐ ด ารงต าแหน่งกรรมการและมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน โดยด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการของบรษัิท 

ปัจจุบันคุณวิษณุ ด ารงต าแหน่งกรรมการและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยด ารง
ต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการสายงานธุรกจิ 1 ของบรษัิท 

ส าหรับต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเน่ืองจากคุณชัยรัตน์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการนั้น 
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ขอเสนอ 
คุณสมยศ สุธีรพรชัย เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ แทนวาระของคุณชัยรัตน์ โดยมี
รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1 คณุสมยศเป็นบคุคลซึง่มคีณุสมบัตกิารเป็นกรรมการครบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์ 

2 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน โดยคณุสมยศ ด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
 บจก. เอพ ีเอ็มอ ี(อโศก)
 บจก. เอพ ีเอ็มอ ี(กรงุเทพ)
 บจก. เอพ ีเอ็มอ ี(สขุมุวทิ) และ
 บจก. พรเีมีย่ม เรสซเิดนซ ์ซึง่เป็นบรษัิทรว่มคา้ทีบ่รษัิทถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 51

สิง่ท่ีสง่มาด้วย หมายเลข 5 
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3 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไดแ้ก ่ทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิท 
4 ไมม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียส าคัญอันอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่าง

เป็นอสิระ 
5 ไมไ่ดด้ ารงต าแหน่งในบรษัิทอืน่ใดทีป่ระกอบธุรกจิอันมลัีกษณะเดยีวกับบรษัิทและบรษัิท

ยอ่ย 
6 มคีวามรูแ้ละสามารถใชภ้าษาญี่ปุ่ นไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ส าหรับหลักเกณฑแ์ละวธิีการสรรหากรรมการ รวมทัง้ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ ไดม้แีสดงไวใ้น
หนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ส าหรับประวัตยิอ่ และประสบการณก์ารท างาน การศกึษา การอบรมหลักสตูรกรรมการตา่งๆ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ การถอืหุน้ในบรษัิทและการด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ๆ รวมทัง้ จ านวน
ครัง้/สัดสว่นการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2557 และปีทีเ่ขา้รว่มเป็นกรรมการ ของแตล่ะ
ทา่นไดแ้นบทา้ยหนังสอืเชญิประชมุไวแ้ลว้ 

คณุพันธพ์รไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุพันธพ์รจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ โดยจะลงมติ
แยกเป็นรายคน 

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตัเิลอืกคุณอนุพงษ ์อศัวโภคนิ กลบัเขา้เป็นกรรมการอกี
วาระหนึง่ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,777,502,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 94.57 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 101,967,723 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 46,590 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 927 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,516,513 หุน้ 

มมีต ิอนมุตัเิลอืกคุณพเิชษฐ วภิวศุภกร กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,404,295,115 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.71 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 475,180,308 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 41,090 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้927 ราย เป็นจ านวนหุน้

1,879,516,513 หุน้ 

มมีต ิอนมุตัเิลอืกคุณวษิณุ สชุาตลิ า้พงษ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,865,647,944 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.26 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 13,821,979 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 46,590 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้927 ราย เป็นจ านวนหุน้

1,879,516,513 หุน้ 

มมีต ิอนมุตัเิลอืกคุณสมยศ สธุรีพรชยั เขา้มาเป็นกรรมการใหม ่

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,825,635,274 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 97.13 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 53,834,649 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 46,590 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมออกเสยีงในวาระนี ้927 ราย เป็นจ านวนหุน้

1,879,516,513 หุน้ 

กรรมการทีค่รบวาระกลับเขา้ทีป่ระชมุ คณุอนุพงษ์ อัศวโภคนิ ท าหนา้ทีใ่นทีป่ระชมุตอ่ 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

คณุอนุพงษ์แถลงวา่ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2558 แก่
คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย อันไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการตดิตามผลการปฏิบัตติามนโยบายก ากับดูแล
กจิการและความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบรษัิท
ประธานกรรมการ  60,000 บาทตอ่เดอืน เทา่กบัปีกอ่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 บาทตอ่เดอืน เทา่กบัปีกอ่น
กรรมการ   45,000 บาทตอ่เดอืน เทา่กบัปีกอ่น

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย
ประธานกรรมการ 12,500 บาทตอ่ครัง้การเขา้ประชมุ 
กรรมการ 10,000 บาทตอ่ครัง้การเขา้ประชมุ 

ทัง้น้ี กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชมุ
ดังกลา่ว

หลักเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนดังกลา่วไดแ้นบในหนังสอืเชญิประชมุแลว้

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมติ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,879,355,513 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 41,400 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 140,060 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 933 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,536,973 หุน้ 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยบ าเหน็จกรรมการ 

คณุอนุพงษ์แถลงตอ่ทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน เห็นสมควรขอจา่ยบ าเหน็จใหก้ับกรรมการทกุๆทา่น ส าหรับปี 2557 รวม
เป็นเงนิ 4.55 ลา้นบาท (ปีกอ่น 4.0 ลา้นบาท) โดยขอจา่ยพรอ้มกับการจา่ยเงนิปันผล 

โดยในวาระน้ีจะมกีรรมการบางทา่นทีม่สีว่นไดเ้สยี โดยเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่ถอืวา่ไมม่สีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนจะไมล่งคะแนน เน่ืองจากเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน โดยทางเลขานุการ
จะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบตอ่ไปตอนนับคะแนน 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตักิารจา่ยบ าเหน็จกรรมการ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,010,719,604 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.55 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 1,688,300 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 2,787,879 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 7,030 หุน้ 
 จากผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในวาระนี ้928 ราย เป็นจ านวนหุน้

1,015,202,813 หุน้ 

โดยในวาระนีม้กีรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีโดยเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และมารว่มประชุม ซึง่
ถอืวา่ไมม่สีทิธอิอกเสยีง จ านวน 6 ราย เป็นจ านวนหุน้ท ัง้ส ิน้ 864,386,960 หุน้ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย หมายเลข 5 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิหมุนเวยีนเพิม่เตมิอกี 5,000 
ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่ในสกุลอืน่ อายุไมเ่กนิ 10 ปี นบัแตว่นัท ีอ่อกหุน้กู ้รวมกบัวงเงนิ
หมุนเวยีนเดมิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 จ านวน 
15,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ในสกุลอืน่ รวมเป็นวงเงนิหมุนเวยีนไมเ่กนิ 20,000 ลา้น
บาท หรอื เทยีบเทา่ในสกุลอืน่ 

คณุอนุพงษ์แถลงวา่ เน่ืองจากบรษัิทไดม้กีารขยายธุรกจิอยา่งตอ่เน่ือง การออกและเสนอขายหุน้
กูเ้ป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุทีม่ปีระโยชนอ์ยา่งมากทัง้ในดา้นการลดการพึง่พาเงินกูจ้าก
สถาบันการเงนิ การควบคมุอัตราดอกเบีย้รวมถงึการเพิม่ความแข็งแกร่งใหก้ับฐานะทางการเงิน
ของบรษัิท ดังนัน้เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการระดมทนุรวมถงึเพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย
หุน้กูเ้ป็นไปไดอ้ยา่งทันทว่งทกีับสถานการณด์อกเบีย้ทีผ่ันผวน จงึเห็นควรทีจ่ะพจิารณาอนุมัตใิห ้
บรษัิทออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิหมนุเวยีนเพิม่เตมิอกี 5,000 ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่
ในสกลุอืน่ อายไุมเ่กนิ 10 ปี นับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้รวมกับวงเงนิหมนุเวยีนเดมิทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากที่
ประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 จ านวน 15,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ในสกลุอืน่ รวม
เป็นวงเงนิหมนุเวยีนไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่ในสกลุอืน่ โดยมรีายละเอยีดส าคัญ
ดังน้ี 

ประเภท หุน้กูป้ระเภทดอ้ยสทิธ ิและ/หรอื ไมด่อ้ยสทิธ ิ มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละ/หรือไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถอืหุน้กู ้ มปีระกันและ/หรอืไมม่ปีระกันตามความเหมาะสม 

จ านวน (วงเงนิ) วงเงนิหมนุเวยีน ไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่ในสกลุอืน่

สกลุเงนิ สกลุบาท และ/หรอื สกลุเงนิประเทศอืน่

วธิีการเสนอขาย เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศ ใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไปและ/หรือผู ้
ลงทนุสถาบันและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรอืผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
บคุคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลบังคับใชใ้นขณะนัน้ โดยอาจจะออกและเสนอขายหุน้กู ้
ทัง้จ านวนหรอืบางสว่น คราวเดยีวหรอืหลายคราวไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

การช าระคนืเงนิตน้ ทยอยช าระคนืเงนิตน้ หรอื ช าระงวดเดยีวเมือ่ครบก าหนด 

ไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นครบ
ก าหนด 

บรษัิทอาจก าหนดใหส้ทิธิผูถ้ือหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบก าหนด และ/หรือ
บรษัิทอาจก าหนดใหบ้รษัิทมสีทิธใินการไถถ่อนหุน้กูค้นืกอ่นครบก าหนด รวมถงึการซือ้
คนืหุน้กูดั้งกลา่ว ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหุน้กูท้ีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ๆ 

อ านาจในการก าหนด
เงือ่นไข 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือกรรมการผูอ้ านวยการ มีอ านาจในการ
ก าหนดหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขาย
หุน้กูท้ี่ยังไม่ไดก้ าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่ตอ้งก าหนดตามกฎหมาย 
รวมถงึการน าหุน้กูดั้งกลา่วไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ  สมาคมตลาดตราสารหน้ี  และ/หรือ  ตลาดรอง
อืน่ๆ  ตลอดจนใหอ้ านาจด าเนนิการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูลและด าเนินการอื่นใดกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้การเขา้ท าการตกลง การลงนามและ/หรือ การแกไ้ขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนนิการใดๆทีเ่กีย่วเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
ตามทีจ่ าเป็นและสมควร 

ลักษณะวงเงนิ 
(Revolving Basis) 

บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดๆ เพิม่เตมิใหมไ่ดอ้กีในจ านวนทีย่ังออก
ไมค่รบตามวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัต ิและ/หรอื ตามจ านวนเงนิตามทีม่กีารไถ่ถอนหรือซือ้คืน
มา รวมถงึสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พือ่ทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีก่ าลังจะหมดอายลุงใน
คราวเดยีวกัน ภายในวงเงนิของโครงการทีร่ะบไุวดั้งกล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ียอดหุน้กูค้งคา้ง
ของบรษัิททีม่อียูใ่นปัจจบุันใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของวงเงนิน้ีดว้ย  

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

คณุศักดา ตัง้ศักดิส์ถติย ์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งตน้ทนุดอกเบีย้ระหวา่งเงนิกู ้
ธนาคารกับดอกเบีย้หุน้กู ้และหุน้กูท้ีจ่ะออกใหมน้ี่จะไดอ้ัตราดอกเบีย้ต า่กวา่เดมิหรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ ปัจจบุันอัตราดอกเบีย้เงนิกูธ้นาคารของบรษัิท เฉลีย่อยูท่ี ่MLR-1.75% ซึง่
ปัจจบุันเฉลีย่อยูท่ี ่4.7-4.8% แตเ่งนิกูธ้นาคารจะมเีงือ่นไขการช าระคนืชัดเจน 

ส าหรับหุน้กูท้ีบ่รษัิท ออกไปในปีน้ี 2,000 ลา้นบาท 
 500 ลา้นบาท ระยะเวลา 2.5 ปี อัตราดอกเบีย้ 3.05%
 1,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ 3.58%

โดยปกตแิลว้ตน้ทนุหุน้กูจ้ะถกูกวา่เงนิกูจ้ากธนาคาร ในอนาคตอัตราดอกเบีย้ทีจ่ะกูใ้หมนั่น้ จะ
เพิม่หรอืลด คงตอบไมไ่ด ้ในระยะสัน้น่าจะลดลงเพราะ กนง. เพิง่ประกาศลดดอกเบีย้นโยบายลง 
แตอ่ัตราดอกเบีย้เงนิกูไ้มไ่ดถ้กูก าหนดดว้ยดอกเบีย้นโยบายอยา่งเดยีว ยังมปัีจจัยอืน่อกี เชน่ 
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 สถานะทางการเงนิของบรษัิท มอีัตราหน้ีสนิตอ่ทนุสงูหรอืไม่
 ตลาดโดยรวม มคีวามตอ้งการเงนิกูข้นาดไหน
 ชว่งเวลานัน้มรีายการเคลือ่นไหวของเงนิทนุหรอืไม ่เชน่ ตา่งชาตนิ าเงนิออก
 ช่วงเวลานั้นมีผูอ้อกตราสารหน้ีกันมากหรือไม่ ถา้มาก ก็จะดูดเงินออกจากระบบ

ดอกเบีย้ก็สงู

คณุศักดา ตัง้ศักดิส์ถติย ์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในงบ
ก าไรขาดทนุ 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ ดอกเบีย้ถา้ดจูากงบการเงนิจะแบง่เป็น 2 สว่น หน้ีสนิทีแ่สดงในงบดลุเป็น
ยอดสิน้สดุ ณ วันสิน้งวดทางบญัช ี  ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นหน้ีสนิในระหวา่งปี การค านวณดอกเบีย้
ของเจา้หน้ีคดิทกุวัน จะใชย้อดหน้ี ณ วันสิน้งวดเป็นตัวคดิดอกเบีย้ไมไ่ด ้ นอกจากนัน้ ดอกเบีย้
บางสว่นไมไ่ดบ้ันทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ แตไ่ด ้ Capitalized เขา้ไวใ้นตน้ทนุของโครงการ 
โดยดอกเบีย้ทีเ่กดิตัง้แตวั่นทีซ่ ือ้ทีด่นิจะถกูบันทกึเขา้เป็นตน้ทนุของโครงการจนถงึวันทีเ่ริม่รับรู ้
รายไดข้องโครงการนัน้  

คณุธนัท เริม่เจรญิด ีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ถามเรือ่งรายงานประจ าปี หนา้ 89 โดยสงสัย
ถงึความแตกตา่งของรายไดใ้นงบเดีย่ว กบัรายไดใ้นงบรวมวา่ตา่งกันอยา่งไร แยกอยา่งไร 

คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่างบรวม รวมรายไดข้องบริษัทในเครือทัง้หมดที่เราถือหุน้เกินรอ้ยละ 90 
ส าหรับบรษัิททีเ่ราถอืหุน้นอ้ยกวา่นัน้ เชน่ พวก บรษัิท Joint Venture จะไมเ่อารายไดม้ารวม จะ
เอามาเฉพาะก าไรเทา่นัน้  

คณุสวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่บรษัิทออกหุน้กูเ้พิม่ตลอด
ทกุปี เอาเงนิไปใชท้ าอะไรบา้ง และมยีอดรวมเทา่ใดแลว้ 

คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า ขณะน้ีมียอดหุน้กูร้วม 13,000 กว่าลา้นบาท ส่วนที่ขอใหม่ในปีน้ีก็ไม่
จ าเป็นตอ้งใชทั้ง้หมด 

เงนิทีกู่ม้า เอาไปใชใ้นกจิการของบรษัิท ไมไ่ดแ้ยกวา่จะตอ้งใชเ้ฉพาะซือ้ทีด่นิ เรามองภาพรวม
ขององคก์รวา่จะใชเ้งนิเทา่ไหร ่เราควบคมุที ่อัตราหน้ีสนิสทุธติอ่ทนุ ไมใ่หเ้กนิ 1:1 ดังนัน้ ถา้เรา
มกี าไรเพิม่เทา่ไหร ่ เรากก็ูเ้พิม่เทา่นัน้ เพือ่รักษา D:E ไว ้ เงนิทีกู่ม้า ก็น ามาใชใ้นกจิการของ
บรษัิท ทัง้ซือ้ทีด่นิ จา่ยคา่กอ่สรา้ง ซึง่จรงิๆแลว้ เรากูจ้ากธนาคารก็ได ้ แต ่ เงือ่นไขและตน้ทนุ
ของเงนิกูธ้นาคารสงูกวา่การออกหุน้กู ้

คงไมส่ามารถบอกวา่ จะดวูา่บรษัิทจะโตเทา่ไหรจ่ากการกูไ้ดแ้ตส่ามารถบอกไดว้า่การกูเ้ป็นการ
วางรากฐานการเตบิโตในอนาคต เน่ืองจากเงนิทีกู่วั้นน้ีไมไ่ดส้ง่ผลใหบ้รษัิท ขยายตัวในทันท ี แต่
บางสว่นกวา่จะไดผ้ลตอบแทนกลับมาอาจจะกวา่ 2-3 ปี เชน่ โครงการคอนโดตา่งๆ 

คณุธนัท เริม่เจรญิด ี ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่เงนิกูน้ ามาซือ้ Land Bank ดว้ย
หรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ บรษัิท ถอืวา่เกอืบไมม่ ี Land Bank เลย เพราะเราซือ้ทีด่นิมาแลว้ พฒันา
เลย เงนิทีกู่ม้าเราใชจ้า่ยทัง้คา่ทีด่นิและคา่กอ่สรา้ง ในปี 2557 เราซือ้ทีด่นิไปเป็นเงนิ 5,000 กวา่
ลา้นบาท ปีน้ี คงจะซือ้ประมาณ 8,000 ลา้นบาท 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิหมุนเวยีน
เพิม่เตมิอกี 5,000 ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่ในสกุลอืน่ อายุไมเ่กนิ 10 ปี นบัแตว่นัท ีอ่อก
หุน้กู ้รวมกบัวงเงนิหมุนเวยีนเดมิทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2556 จ านวน 15,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ในสกุลอืน่ รวมเป็นวงเงนิหมนุเวยีนไมเ่กนิ 
20,000 ลา้นบาท หรอื เทยีบเทา่ในสกุลอืน่ 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,879,578,513 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 9,900 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 94,560 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นท ี่มาประชุมออกเสยีงในวาระนี้ 939 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,682,973 หุน้ 

ในวาระนีต้อ้งมผีูถ้อืหุน้เห็นดว้ยไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ท ีม่ารว่มประชุม 
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วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงดวงตราบรษิทั ขอ้บงัคบับรษิทั และเอกสารตา่งๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

คณุอนุพงษ์แถลงว่า บรษัิทไดม้กีารแกไ้ขตราบรษัิท (Logo) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับภาพลักษณ์
องคก์รใหม ่จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิปลีย่นแปลงตราประทับของบรษัิท และแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 55. ดงัตอ่ไปนี้ 

เดมิ
ขอ้ 55. ดวงตราของบรษัิทใหม้ลีักษณะดงันี้ 

แกไ้ขเป็น 
ขอ้ 55. ดวงตราของบรษัิทใหม้ลีักษณะดงันี้ 

รวมถงึอนุมตักิารด าเนนิการอืน่ใดกบัหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงตราประทบัของบรษิทั ดงักลา่วดว้ย 

คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ

คณุสวุรรณี เชยีรสริไิกรวฒุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ขอดตูราประทับทีเ่ป็นภาพส ี

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ ตราประทับจะไมม่สี ี เป็นขาวด า เป็นตราประทับตามกฎหมายทีจ่ะใชป้ระทับ
เอกสารส าคญั เชน่ เชค็ สญัญา ฯลฯ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงนัน้ เป็นเรือ่งของสดัสว่นของรปูรา่ง
เทา่นัน้ สว่นเรือ่งสคีลา้ยของเดมิมาก ทีท่ าก็เป็นเรือ่งของการ Branding 

คณุประเสรฐิ ตษิยาธคิม ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่มเีหตผุลอืน่หรอืไมท่ีเ่ปลีย่น 
แปลงตราประทับ 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ Logo เดมินัน้ ฝ่ายการตลาดเห็นวา่ ไมไ่ดส้ดัสว่นตาม Golden Ratio ตาม
ทฤษฎทีางการตลาด คอือตัราสว่นระหวา่งสงูและกวา้ง ไมไ่ดส้ดัสว่น จงึขอแกไ้ข ซึง่หลงัจาก
แกไ้ขใหไ้ด ้Golden Ratio ก็จะเป็นสดัสว่นทีด่งึดดูความสนใจไดม้ากกวา่เดมิ ซึง่เป็นเรือ่งในเชงิ
โฆษณา 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุอนุพงษ์จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มต ิ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีต ิอนุมตักิารเปลีย่นแปลงดวงตราบรษิทั ขอ้บงัคบับรษิทั และ
เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โดยมผีูเ้ห็นดว้ย 1,879,683,789 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มผีูไ้มเ่ห็นดว้ย 9,900 หุน้ 
 มผีูง้ดออกเสยีง จ านวน 79,560 หุน้ 
 มบีตัรเสยี 0 หุน้ 
 จากผู ้ถ ือหุ ้นที่มาประชุมออกเส ียงในวาระนี้ 953 ราย เป็นจ านวนหุ ้น

1,879,773,249 หุน้ 

ในวาระนีต้อ้งมผีูถ้อืหุน้เห็นดว้ยไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุม 
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วาระที ่11 พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ 

ไมม่ ี

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาวาระตา่งๆ ครบถว้นแลว้ คณุอนุพงษ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเห็น 

คณุสรุยทุธ ปัญจวีณิน ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึรายงานประจ าปีหนา้ 42 ว่ามี
บรษัิทที ่AP ถอืหุน้อยู ่2 กลุม่ และท าธุรกจิ Property Development ทัง้คู่ แต่ถือหุน้ในสัดส่วน
ตา่งกัน อยากสอบถามวา่ใชห้ลักการอะไรแบง่ธุรกจิ 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ เป็นเรือ่งของ บรษัิท Joint Venture ซึง่จ าเป็นตอ้งเปิดบรษัิทใหม่เพื่อซือ้
ทีด่นิเขา้มา ทีถ่อื 51% คอืบรษัิททีเ่รา รว่มทนุกับ Mitsubishi Estates  

คณุอภชิาต ิเมฆมาสนิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ขอทราบแผนงานปี 58 และที่ผ่านมาแลว้ 4 
เดอืน เป็นไปตามแผนหรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ ในปีน้ีเราจะเปิดตัวโครงการใหม่รวมมูลค่า 40,240 ลา้นบาท เป็นแนวราบ 
11,850 ลา้นบาท เป็นคอนโด 28,390 ลา้นบาท (ซึง่จะเป็นโครงการรว่มทนุเกอืบทัง้หมด) 
แนวราบมลูคา่โครงการอาจจะนอ้ยกวา่ปีกอ่น 4% ซึง่ยังไมแ่น่นอนเพราะอาจหาซือ้ที่ดนิทันที่จะ
เปิดโครงการในปีน้ี 

ในระยะยาว AP จะพยายามจัดสรร Port ของเราใหม้ี แนวราบ : คอนโด ประมาณ 50 : 50 เพื่อ
กระจายความเสีย่ง ในแนวราบก็ยังกระจายเป็น บา้นเดี่ยว : ทาวน์เฮา้ส ์50 : 50 และรักษาวนัิย
ทางการเงนิ ไมใ่หอ้ัตราหน้ีสนิสทุธติอ่ทนุ เกนิกวา่ 1 : 1 อาจจะเกนิในบางชว่งเวลาแลว้ก็ลดลง 

คณุเตมิศักดิ ์ภาณุวรรณ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ในอนาคต อัตราการเตบิโตในปี 
2559 – 2560 เป็นเทา่ใดและในแง่ของการตลาด จะมรีปูแบบของ Innovation ใหม่ๆ  หรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ อัตราการเจรญิเตบิโตปีตอ่ปี คงตอบยาก เพราะบางปีมคีอนโดโอนมาก บาง
ปีโอนนอ้ย แต ่เราพยายามมองใหไ้ดค้า่เฉลีย่ 10-15% ตอ่ปี และพยายามรักษาอัตราน้ีไว ้
โดย 

 จา่ยปันผลประมาณ 30%
 รักษาระดับอัตราหน้ีสนิสทุธติอ่ทนุ 1 : 1
 รักษาอัตราสว่น แนวราบ : คอนโด ประมาณ 50 : 50

ส าหรับเรื่อง Innovation เราท าอยู่ตลอดเวลา จึงมีการ Joint Venture กับญี่ปุ่ นแต่ธุรกิจ
อสังหารมิทรัพย ์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ในปีน้ีเนน้เรื่อง locality ส าหรับการคาดการณ์หรือการ
ประมาณการรายไตรมาสยิง่ท าไดย้าก บางไตรมาสโอนมาก อยา่งไรก็ตาม ปีน้ี AP รายไดน่้าจะโต
ประมาณ 10% Presale โต 25% จากปีกอ่น 

คณุปรญิญา ชาตสิวุรรณวัฒนา ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่งแนวคดิในการรว่มทุน 
และความเสีย่งทีอ่าจจะม ี

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ ญี่ปุ่ นเป็นเจา้แหง่การท าคอนโดขนาดเล็ก เกง่ในเรือ่ง Design และ Process 
ในการท างาน บรษัิททีเ่รารว่มทนุดว้ยมรีายไดปี้ละลา้นลา้นบาท แตม่พีนักงานแค ่700 คนเทา่นั้น 
การเขา้ไปรว่มทนุ เขาเปิดใหเ้ราดทูกุเรือ่งถงึวธิีการท างานของเขา เราไดค้วามรูจ้ากญี่ปุ่ นมาก 

อกีสาเหต ุคอื มลูคา่โครงการปัจจบุันส าหรับโครงการใหญ่ๆ เฉพาะที่ดนิแต่ละแปลงก็ไม่ต ่ากว่า 
1,000 ลา้นบาทแลว้ ถา้เราท าคนเดยีว ความเสีย่งจะสงูมาก การรว่มทนุเป็นการลดความเสีย่งลง 

สว่นในเรือ่งท าไม รว่มทนุเฉพาะคอนโด ไมท่ าแนวราบดว้ยนัน้ เพราะญี่ปุ่ นไมเ่กง่ในเรือ่งแนวราบ 
จากการที่ไดไ้ปดูโครงการแนวราบของเขา จะเห็นว่าวิธีการก่อสรา้ง รูปแบบของโครงการ 
ลักษณะทีพ่ักอาศัยตา่งกับเรามาก 

คณุวสันต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษัิทที่เป็น Joint Venture 
มีการแบ่งการบริหารอย่างไร ในอนาคตมีการวางเป้าหมายไวอ้ย่างไร จะมีการไปลงทุนใน
ตา่งประเทศหรอืไม ่

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ การบรหิารโครงการนัน้ ญี่ปุ่ นไวใ้จใหเ้ราท าทัง้หมด แต่จะมีการควบคุมโดย
งบประมาณ และตัง้คณะท างานขึน้มา มกีารประชมุเฉพาะเรือ่งใหญ่ๆ เมือ่มีการตัง้งบประมาณไว ้
แลว้ การท างานก็ง่ายถา้ไมผ่ดิจากประมาณการ รายไดเ้ป็นตามทีค่าดก็ไมม่ปัีญหาอะไร 
อะไรทีไ่มไ่ดต้าม Target หรอื Budget ก็มาประชมุกัน 
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ส าหรับอนาคตก็คงมตีอ่ไปอกี เร็วๆ น้ี ก็คงจะมโีครงการรว่มทนุใหมเ่กดิอกี 

ส าหรับเรือ่งการไปลงทนุตา่งประเทศนัน้ ขณะน้ียังไมม่แีนวคดิ เพราะขนาดญี่ปุ่ นยังตอ้งมาลงทุน
ในไทยเลย เป็นตัวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ไมน่่าไป 

คณุวสันต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิว่า ธุรกจิเราตอ้งขยาย 
ในขณะทีภ่าวะเศรษฐกจิถดถอย ปัจจบุัน AP ขยายออกนอกเขต CBD มากนอ้ยแคไ่หน 

คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า ถา้เราแยก กทม. ออกเป็น 3 วง จะเห็นว่าปัจจุบันรถไฟฟ้า ไดก้ระจาย
ออกไปทกุวงแลว้ ไมจ่ ากัดตัวอยูเ่ฉพาะชัน้ในเท่านั้น บรษัิทมองว่าโอกาสในการลงทุนยังมีอยู่
มาก ถา้รถไฟฟ้ายังขยายตัวอยูโ่อกาสยังม ี

ในปี 2511-2512 คน กทม. เชา่บา้นอยูถ่งึ 35% ไมร่วมพวกทีอ่าศัยอยูก่ับพอ่แม ่ดังนัน้โอกาสยัง
ม ีแตต่อ้งไมม่องในดา้น Demand อยา่งเดยีว ตอ้งมอง Supply ดว้ย 
ตัวอยา่งเชน่ ตลาดตา่งจังหวัด ไมใ่ชไ่มด่ ีแตไ่ปลงทนุกันจน Supply ลน้ตลาด 

AP ลดการลงทนุใน CBD เพราะราคาทีด่นิแพงมาก สนิคา้ที่ AP จะท าคงจะมีราคาเฉลี่ย ไม่เกนิ 
120,000-130,000 บาท ตอ่ตารางเมตร 

เราไมเ่สีย่งในการท าธุรกจิ ถา้เห็นวา่โครงการไหนจะขายไมไ่ด ้เรายอมคนืเงนิลกูคา้ เก็บที่ดนิไว ้
ดกีวา่ เพราะวา่ถา้ตัดสนิใจท าตอ่ คา่กอ่สรา้งจะกระทบกับ Cash flow ของบรษัิท 

คณุทศพล ธ ารงสวุรรณกจิ ผูถ้อืหุน้ ตัวแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ชื่นชมรายงานประจ าปี
ของบรษัิท ที่ท าไดล้ะเอียด และใหค้วามรู ้และขอ้มูลของตลาดและองคก์รไดด้ีมาก เสนอให ้
present ผลการด าเนนิงานดว้ยสไลดแ์ละสอบถามถงึการเขา้ร่วมในโครงการต่อตา้นการทุจรติฯ 
ของ IOD 

คณุอนุพงษ์ รับจะน าเรือ่งการ present ไปด าเนนิการ ส าหรับโครงการต่อตา้นทุจรติฯ ของ IOD 
นัน้ บรษัิทไดล้งนามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการไปแลว้ ขณะน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนปฏิบัต ิ
และด าเนนิการภายในบรษัิท เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานการยอมรับเขา้รว่มโครงการจาก IOD 

คณศักดา ตัง้ศักดิส์ถติย ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึ อัตรา reject rate ของบรษัิท 
และความเสีย่งจากการทีวั่สดกุอ่สรา้งขึน้ราคา 

คณุอนุพงษ์ชีแ้จงวา่ Reject Rate สว่นใหญ่จะเกดิกับสนิคา้ในระดับราคา 1,000,000-1,200,000 
บาท ซึง่ AP ลงไปไม่ถงึ ส าหรับอัตรา Reject Rate ของบรษัิทอยู่ที่ประมาณ 10% เท่านั้น 
เพราะเรามกีาร Screen ลกูคา้กอ่นจอง ถา้เห็นวา่ ลกูคา้อาจมีปัญหาก็จะไม่ใหจ้อง ดังนั้น Rate 
จะต า่ 

ในไตรมาสแรกทีผ่า่นมา ยอดจองไดท้ าลายสถติตัิง้แต่เปิดบรษัิทมา คือเป็นยอดจองที่สูงที่สุด
เทา่ทีท่ าไดใ้นไตรมาสแรกของทกุปี 

ในเรือ่งความเสีย่งจากตน้ทนุทีส่งูขึน้นัน้ บรษัิท ไดต้รงึราคาตน้ทนุ ทัง้คา่แรงและคา่วัสดไุวตั้ง้แต่
แรก ดังนัน้ ในระหวา่งการกอ่สรา้งถา้มกีารขึน้ราคาวัสดกุอ่สรา้ง บรษัิท จะไมไ่ดรั้บผลกระทบ 

ไมม่ผีูเ้สนอเรือ่งอืน่เพือ่พจิารณา คณุชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
และปิดประชมุเมือ่เวลา 16.30 น. 

ลงชือ่    ประธานกรรมการ 
 (นายชชัวาล   พรรณลาภ) 

 ลงชือ่  เลขานกุารคณะกรรมการ 
(นายวลิาศ ปิลกศริ)ิ 
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