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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 28 เมษายน 2559 

ณ หองโลตัส โซนบ ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 

 

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม 

1. คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 

2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

4. คุณพันธพร  ทัพพะรังสี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 

6. คุณโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 

7. คุณพรวุฒิ  สารสิน  กรรมการ 

8. คุณสมยศ  สุธีรพรชัย กรรมการ 

9. คุณศิริพงษ   สมบัตศิิร ิ กรรมการ  

10. คุณกิตตยิา  พงศปูชนียกลุ กรรมการ 

11. คุณวิษณ ุ  สุชาตลิ้ําพงศ กรรมการ 

12. คุณวสันต  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณชอ    สิงหเสนี   กรรมการ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. คุณสาธิดา   รัตนานุรักษ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด 

2. คุณสิริมนตร      โชคครรชิตไชย      ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

3. คุณภูมิพัฒน  สินาเจริญ เลขานุการบริษัท 

4. คุณจิตอาภา  อัมราลิขิต Chief Financial Officer 

 

โดยมี คุณประมาศ  ขวัญชื้น เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการทีป่ระชุม 

 

เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
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คุณประมาศ  แนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชีตอที่ประชุม รวมทั้งเจาหนาที่จาก บริษัท อินเวนทเทค ซิส

เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่มีความเชีย่วชาญในการประชุมผูถือหุนมากวา 10 ป เปนผูมาดูแล

จัดการในเร่ืองการนับคะแนน 

 

คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุม โดยขอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ในฐานะรอง

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ทําหนาที่ดําเนินการประชุมและขอใหคุณประมาศ   ไดแจงองค

ประชุม รวมท้ังรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 

 

คุณประมาศ   ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะนี้มีผูถือหุนมารวมประชุม ดังนี ้

 ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 166 ราย รวม จํานวนหุนได 994,173,584 หุน 

 ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา  436 ราย รวม จํานวนหุนได 985,008,022 หุน 

 รวมเปนผูถือหุนท่ีมาประชุมรวม 602 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 1,979,181,606 หุน  

 จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 3,145,899,495 หุน คิดเปนรอยละ 62.91 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด  

ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  

 

และ ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ วา 

 

สําหรับการลงมติในแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกําหนด  

 

 หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษจะขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช

หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษจะแจงใหผูทีไ่มเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงใหยกมือ 

 เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนที่มสีิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลทีไ่ดถือเปนคะแนนท่ีเห็นดวย  

 หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในที่ประชุมจะแจงผลคะแนนตอท่ีประชุม 

 สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาที่หลังจากจบการประชุม 

 สําหรับทานผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว กรุณาไมยกมือออกเสียง

ลงคะแนนอีก เพราะจะเปนการนับซํ้า ขอเปนเฉพาะทานผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ที่จะ

ลงคะแนนในหองประชุม 

 ในวาระทั่วๆไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุนแตละทาน

มีสิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนท่ีถืออยู  

 สําหรับวาระพิเศษตางๆ ที่อาจจะมีเกณฑการนับคะแนนตางออกไป เลขานุการจะแจงใหทราบกอน

ลงคะแนน อาทิเชน วาระที่เปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานท่ีจะไมมีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

เปนตน 

 ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เน่ืองจากผูถือหุนท่ีอาจทยอยมาเขารวมประชุม คะแนน

รวมท่ีประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจริงของผูถือหุนท่ีมาออกเสียงทันในวาระนั้น 

 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอใหทานผูถือหุน หรือ

ตัวแทน ที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ กรุณาแสดงตัว

ตอท่ีประชุมโดยยกมือขึ้นขออนญุาตจากคุณอนุพงษ แลวแจงชือ่ นามสกลุ พรอมทั้งแจงดวยวาเปนผู

ถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายใด  

 

เมื่อไดรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเริ่มเขาสูวาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ เปนผูดําเนินการ

ประชุม 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งไดประชุมไปเม่ือ
วันท่ี  30 เมษายน  พ.ศ. 2558 

 

คุณอนุพงษไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดแจกไป

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 

  ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมต ิ

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
ซึ่งไดประชุมไปเมือ่วันท่ี  30 เมษายน  พ.ศ. 2558 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,979,262,613 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 36,620 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  611  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,299,233 หุน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558  
 

คุณอนุพงษ ไดแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 ใหผูถือหุนทราบ โดย

รายละเอียดทั้งหมดไดแสดงไวในรายงานประจําป 

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

คําถาม คุณทวี ลีศิริชัยกลุ ผูถอืหุนมาประชุมดวยตนเอง แสดงความเห็นวา จากท่ีฟงทาน

ประธานชี้แจงก็รูสึกภูมิใจ ตางจากทีไ่ดรับรูผานสือ่ตางๆถึงสภาพการณของคอนโด

ที่ไมสูดีนัก และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนโด RHYTME สาทร วา

ยอดขายเปนเชนไร และจะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมหรือไม 

คําตอบ คุณอนุพงษ ชี้แจงวา คอนโด RHYTME สาทรเปนโครงการท่ีมีจังหวะชะงัก จาก

เหตุการณน้ําทวม ตอนน้ีขายไดประมาณเกือบ 60%  สวนการขึ้นราคาและลดราคา

เปนเรื่องปกติของการกระตุนการซื้อ โดยยอดขายกด็ีขึ้นเปนลําดับ  

 

 ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหพิจารณาวาระตอไป 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาํหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 

 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2558 ใหที่ประชุม

ไดรับทราบแลว ในวาระกอน รวมท้ังรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนาแลว 

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

  ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมต ิ

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติ อนุมัติงบการเงิน สําหรับปส้ินสดุ 31 ธันวาคม 2558 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,966,507,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.34 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 12,992,320 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  623  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,499,714 หุน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายปนผล สําหรับผลประกอบการป พ.ศ. 2558 และรับทราบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง 

 

  คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา บริษัท มีกําไรสุทธิในป 2558 เปนเงิน 2,623 ลาน

บาท คิดเปนกําไร 0.83 บาท/หุน และบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของ

กําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2558 ใน

อัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนรอยละ 36 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปน

ผลของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 และจะกําหนด

รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ ใหรวบรวมรายชื่อ ม.

225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

ทั้งนี้  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปนผลทั้งหมดที่จายใน

ครั้งนี้ จายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 ดังนั้น ผูไดรับเงินปนผล

สามารถหักเครดิตภาษีไดในอัตรา 30/70 ของเงินปนผล 

ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตาม

กฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมมคีวาม

จําเปนจะตองสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในคร้ังนี ้   

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

  ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมต ิ

 
มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติการจายปนผลสําหรับผลประกอบการป พ.ศ. 2558 

และรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,979,456,394 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0  หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 55,420 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  624  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,511,814 หุน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี 

 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดสังเกตการณการ

ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ผานมา มีความเห็นวา

ผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเหมาะสม ปฏิบัติงานไดผล

เปนอยางดีและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย นอกจากนี้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทและ

บริษัทยอยตอเนื่องมาเปนเวลา 10  ป จึงมีความเขาใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับบริษัทไดเปนอยางดี       

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 

 นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เปนผูลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2556)  

 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451  

 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753 

(ทั้งสามทานเปนผูไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหารและ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว) เพื่อเปนผูสอบบัญชีป 2559 

โดยมีคาตอบแทน 2,100,000 บาทตอป (คาสอบบัญชีป 2558 เปนเงิน 2,000,000 บาท) 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี

ดังกลาวได 

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

คําถาม  คุณเจอดศักดิ ์ เจิงกลิ่นจันทน ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง อยากทราบถึงสาเหตุท่ี

คาสอบบัญชมีกีารขึ้นราคาปละหน่ึงแสนบาท มีหลักเกณฑอยางไร  

 

คําตอบ คุณอนุพงษ ชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทมกีิจกรรมในทางบัญชเียอะขึ้น จากบริษัทลูก

และบริษัทรวมทุนที่มีมากข้ึน ผูสอบบัญชแีมจะมีความชาํนาญแตกต็องทํางาน

อยางหนัก ซึ่งทางคณะกรรมการไดมีการพิจาณาแลวเห็นวาการขึ้นราคาดังกลาว

สมเหตสุมผลและเหมาะสมแลวกับปริมาณงาน 
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  ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมต ิ

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติ อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจาํป 2559 และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญช ี

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,979,491,900 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 70,420 หุน 

 มีบัตรเสีย 0  หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  627  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,562,320 หุน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
 

คุณอนุพงษเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปนี้จะมี คุณ

ชัชวาล พรรณลาภ คุณพรวุฒิ สารสิน คุณพันธพร ทัพพะรังสี  และคุณกิตติยา พงศปูชนียกุล 

ดังนั้นเพื่อใหทานผูถือหุนไดอภิปรายกันไดเต็มที่  จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่

ประชุม  ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการท่ีจะตองออกตามวาระในปนี้ คือ  

 

 ชื่อ-สกุล  ตําแหนงในคณะกรรมการ  ประเภทของกรรมการ 

คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานคณะกรรมการ  กรรมการอิสระ 

คุณพรวุฒิ สารสิน  กรรมการ    กรรมการอิสระ 

คุณพันธพร ทัพพะรังสี กรรมการ    กรรมการอิสระ 

คุณกิตตยิา พงศปูชนียกุล กรรมการ    กรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพจิารณาแลว และมีความเห็นดังนี้ 

1) เนื่องดวยคุณชชัวาล ไมประสงคจะตอวาระการเปนกรรมการ  จึงเห็นสมควรใหแตงตั้ง รศ. 

ดร. นริศ ชัยสูตร เพื่อเขาดํารงตําแหนง กรรมการ แทนวาระของนายชัชวาล   

2) เห็นสมควรใหแตงตั้งกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก คุณพรวุฒิ สารสิน 

คุณพันธพร ทัพพะรังสีและคุณกติติยา พงศปูชนียกลุ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหน่ึง โดยกรรมการทุกทานเปนผูมีความรู ความสามารถและมีคุณสมบัติการเปน

กรรมการครบถวนตามที่กําหนดไวในตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณาดวย)ไดพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ถึงความเหมาะสมและ

ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยเห็นวากรรมการท้ัง 4 ทานขางตน มีคุณสมบัติครบถวน  ไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว  และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง

เห็นสมควรใหแตงตั้ง กรรมการใหม 1 ทาน คือ รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร และกรรมการที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ไดแก 1.คุณพรวุฒิ สารสิน  2.คุณพันธพร ทัพพะรังสี  3.

คุณกิตติยา พงศปูชนียกุล ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง 

โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไดมีแสดงไว

ในหนังสือเชิญประชุมแลว 

 

สําหรับประวัติยอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการตางๆ 

จํานวนปที่เปนกรรมการ การถือหุนในบริษัทและการดํารงตําแหนงในกิจการอื่นๆ รวมทั้ง 

จํานวนครั้ง/สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2558 และปที่เขารวมเปน

กรรมการ ของแตละทานไดแนบทายหนังสือเชิญประชุมไวแลว 

 

คุณอนุพงษ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ โดยจะลง

มติแยกเปนรายคน 

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ดํารงตําแหนง
กรรมการแทนคุณชัชวาล 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,830,323,971 หุน คิดเปนรอยละ 92.46 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย  149,086,649 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 167,620 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  632  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,578,240 หุน 

 

 มีมติอนุมัติเลือก คุณพรวุฒิ สารสิน กลับเขาเปนกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
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 โดยมีผูเห็นดวย 1,977,325,570 หุน คิดเปนรอยละ 99.89 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 2,081,200 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 171,470 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เปนจํานวนหุน

1,979,578,240 หุน 

 

มีมติอนุมัติเลือกคุณพันธพร ทัพพะรังสี กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,860,643,040 หุน คิดเปนรอยละ 93.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 118,763,730 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 171,470 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เปนจํานวนหุน

1,979,578,240 หุน 

 

มีมติอนุมัติเลือกคุณ กิตติยา พงศปูชนียกลุ กลับเขาเปนกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,825,913,921หุน คิดเปนรอยละ 92.24 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 153,492,849 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 171,470 หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระนี้ 632 ราย เปนจํานวนหุน

1,979,578,240 หุน 

 

กรรมการท่ีครบวาระกลับเขาท่ีประชุม คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ทําหนาที่ในท่ีประชุมตอ 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 

คุณอนุพงษแถลงวา คาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม ประจําป 2559แก

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตาม

นโยบายกํากับดูแลกิจการและความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี ้

 

1. คาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ  60,000 บาทตอเดือน เทากับปกอน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 บาทตอเดือน เทากับปกอน 

กรรมการ   45,000 บาทตอเดือน เทากับปกอน 

 

2. คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 

ประธานกรรมการ  12,500 บาทตอคร้ังการเขาประชุม เทากับปกอน 

กรรมการ   10,000 บาทตอคร้ังการเขาประชุม เทากับปกอน   

 

ทั้งนี้ กรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม

ดังกลาว  หลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวไดแนบในหนังสือเชิญประชุมแลว 

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้

ตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติ อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,979,527,250หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0  หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 70,420หุน 

 มีบัตรเสีย 0 หุน 

 จากผู ถื อหุ นที่ ม าประชุมออกเสี ยงใ นวาระนี้  638  ราย  เปนจํ านวนหุน

1,979,597,670 หุน 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ  

 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกๆทาน 

สําหรับป 2558 รวมเปนเงิน 4.70 ลานบาท (สําหรับป 2557 เปนจาํนวนเงิน 4.55 ลานบาท)   

 

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานท่ีมีสวนไดเสยี โดยเปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่ง

ถือวาไมมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไมลงคะแนน เน่ืองจากเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดย

ทางเลขานุการจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 

 

คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

ไมมผีูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้

ตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติ อนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ 

 

 โดยมีผูเห็นดวย 1,197,201,453 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 มีผูไมเห็นดวย 0 หุน 

 มีผูงดออกเสียง จํานวน 74,270หุน 

 มีบัตรเสีย 0  หุน 

 จากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 631 ราย เปนจํานวนหุน

1,197,275,723 หุน 

 

โดยในวาระนี้มีกรรมการท่ีมีสวนไดเสียโดยเปนผูถือหุนของบริษัท และมารวมประชุม ซึ่งถือ

วาไมมีสิทธิออกเสียง จํานวน 7 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 782,321,947 หุน 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ   
วาระ 9.1  ความคืบหนาเรื่องแนวทางปฏิบัติในการปองกันการคอรรัปชั่นของบริษัท 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ในเดือน กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทได

มีมติเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรัปชั่น และใน

ปจจุบัน ไดมีการประกาศใชนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ทั่วทั้งองคกร 
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ในสวนของการแจงเบาะแส บริษัทมีชองทางสําหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถใหขอมูลตอ

กรรมการตรวจสอบ (คุณโกศล) ไดโดยตรง สวนการแจงเบาะแสสําหรับพนักงานภายใน ใน

ปจจุบัน ไดมีการประกาศนโยบายการแจงเบาะแสภายในองคกรแลว 

สําหรับแผนงานในลําดับถัดไป ไดแก การประเมินตนเองตามแบบฟอรมของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตาม

แนวทางของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนทุกองคกร 

 

ที่ประชุมไดพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

หรือแสดงความคิดเห็น 

 

คําถาม   คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง แสดงความเห็นวา ขอชื่นชมทาน

ประธานทีต่อบคําถามไดอยางชัดเจน ทําใหการประชุมเปนไปไดโดยเรียบรอย และ

อยากใหทานประธานชี้แจงจุดเดนของบริษัทเพ่ิมเติมนอกจากที่ระบุไวในรายงาน

การประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีความมั่นใจ  

คําตอบ   คุณอนุพงษ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และชี้แจงวาบริษัทยึดถือเรื่องวินัยทางการเงิน 

และนโยบายดานกระจายความเสี่ยง สัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทยังคงอยูที่ 0.9-

1.0 มาตั้งแตหลายปกอนจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีนโยบายดานการกระจาย

สินคา โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ที่มีสัดสวนรายไดอยูที่ 50% เพราะเปนสินคาที่มี

ความเสี่ยงสูง  การรักษาวินัย จะทําใหยอดเติบโตของบริษัทมีอยูอยางตอเนื่อง 

ในดานกลยุทธ มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในใหเปนระเบียบและเปน

ขั้นตอนที่ถูกตอง  มีการทํางานอยางเปนระบบ เชน  การซื้อที่ดินของบริษัท จะมี

การทํางานอยางเปนขั้นตอน มีคณะกรรมการดูแล มีการประชุมอยางตอเนื่อง  

ดานกลยุทธของสินคา เรามีทีมวิจัยที่ดูแลความตองการของลูกคาอยางครบวงจร 

ทั้ง property broker และ property management บริษัทมีลูกคากวา 24,000 

ครอบครัวที่บริหารจัดการอยู เรามีบริษัทลูกที่ประกอบกิจการรับเหมากอสราง เพื่อ

รองรับความตองการเรื่องผูรับเหมาในอนาคต การที่บริษัทมีทุกอยางครบวงจร จะ

ทําใหเราสามารถรูความตองการของลูกคาไดลวงหนา และพัฒนาสินคาให

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดี 

ปจจัยทั้งหมดนี้ทําใหบริษัทเอพีเปนหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพยที่ใหญที่สุดใน

ประเทศไทยและเราจะรักษาความเติบโตเชนนี้ตอไป 

 
คําถาม  คุณทวี ลีศิริชัยกุล แสดงความเห็นเพ่ิมเติมเรื่องการบริการหลังการขาย วาบริษัทจะ

มีการตั้งบริษัทเพิ่มเพื่อดูแลประเด็นนี้ดวยหรือไม และเรื่องการประชุมผูถือหุน ที่

โดยปกติประชุมชวงปลายเดือนเมษายนเปนประจําทุกป ไมทราบวาจะเลื่อนขึ้นมา

ไดหรือไม 
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คําตอบ  คุณอนุพงษ ไดชี้แจงวา บริษัทมีปญหาเรื่อง after sale เชนเดียวกับบริษัทอื่นๆ แม

เราจะไมไดตั้งบริษัทเพื่อดูแลโดยตรง แตมีทีมทํางานที่คอยติดตามเร่ืองนี้

โดยเฉพาะ สําหรับโครงการแนวราบบริษัทดูแลไดดีในระดับหนึ่ง ในสวนคอนโดมี

การปรับปรุงใหดีขึ้น โดยบริษัทไดปรับปรุงระบบตางๆ เชน เรื่องผลตอบแทน มีการ

ยกเลิกระบบโบนัสและเปลี่ยนมาเปนการจายตามผลงาน ซึ่งตองขึ้นกับความพึง

พอใจของลูกคา  

สําหรับการประชุมผูถือหุน เนื่องจากเรามีบริษัทลูกและบริษัทรวมทุนคอนขางเยอะ 

บริษัทพยายามจะเรงใหเร็วขึ้นแตก็ตองขอความเห็นใจจากผูถือหุน และจะพยายาม

ปรับเทาที่จะเปนไปได 

 

คําถาม  คุณจุฑาธิป ฉิมกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามถึงโครงการ Aspire งาม

วงศวาน ที่มีความลาชา อยากทราบวาจะแลวเสร็จเมื่อไหร  

คําตอบ  คุณอนุพงษ ไดกลาวขอโทษที่ไมสามารถดูแลลูกคาไดอยางทั่วถึง และชี้แจงวา 

โครงการนี้คอนขางเปนประเด็นพอสมควรในเรื่องการกอสราง อยางไรก็ตาม 

คอนขางมั่นใจวา เดือนกันยายนหรืออาจจะเร็วกวาน้ันโครงการจะโอนได 

 

คําถาม  คุณกลัยา เหรียญสุโขพร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ชี้แจงวา เน่ืองจากตนเปน

ลูกคา RHYTHM สาทร ซึ่งไดรับจดหมายแจงวาจะหมดระยะเวลาประกัน 1 ป แต

เน่ืองจากหองที่ซื้อยังแกไขไมเรียบรอยและยังไมไดเขาอยู ทําใหไมทราบ

ขอบกพรองของหอง จึงขอเลื่อนระยะเวลาประกัน 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ไดรับขอรองเรียนไว และจะใหเจาหนาที่ติดตอกลับไป    

 

ไมมผีูเสนอเรื่องอื่นเพ่ือพิจารณา คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูที่

เกี่ยวของ และปดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

   ลงชื่อ                   /S/                            ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

          (คุณอนุพงษ อัศวโภคิน) 

 

 

 

 

       ลงชื่อ                 /S/                       เลขานุการคณะกรรมการ 

             (นายประมาศ  ขวัญชื้น) 


