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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 28 เมษายน 2559 
ณ ห้องโลตัส โซนบี ชัน้ 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกิติ์  

ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. คณุชชัวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คณุอนพุงษ์  อศัวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. คณุพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
4. คณุพนัธ์พร  ทพัพะรังส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุนนท์จิตร  ตลุยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
6. คณุโกศล   สริุยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
7. คณุพรวฒุ ิ  สารสนิ  กรรมการ 
8. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการ 
9. คณุศิริพงษ์   สมบตัิศิริ  กรรมการ  
10. คณุกิตตยิา  พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมการ 
11. คณุวษิณ ุ  สชุาติล า้พงศ์ กรรมการ 
12. คณุวสนัต์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. คณุชอ    สงิหเสนี   กรรมการ 

รายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. คณุสาธิดา   รัตนานรัุกษ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุสริิมนตร์      โชคครรชิตไชย       ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุภมูิพฒัน์  สนิาเจริญ เลขานกุารบริษัท 
4. คณุจิตอาภา  อมัราลขิิต Chief Financial Officer 

 
โดยมี คณุประมาศ  ขวญัชืน้ เลขานกุารคณะกรรมการ ท าหน้าที่เลขานกุารท่ีประชมุ 

 
เปิดประชมุ เวลา 14.30 น.
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คณุประมาศ  แนะน าคณะกรรมการและผู้สอบบญัชีต่อที่ประชุม รวมทัง้เจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากวา่ 10 ปี เป็นผู้มาดแูลจดัการในเร่ือง
การนบัคะแนน 
 
คณุชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ กลา่วเปิดประชุม โดยขอให้คุณอนุพงษ์ อศัวโภคิน ในฐานะรองประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมและขอให้คุณประมาศ   ได้แจ้งองค์ประชุม 
รวมทัง้รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบ 
 
คณุประมาศ   ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ณ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุ ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง 166 ราย รวม จ านวนหุ้นได้ 994,173,584 หุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะมา  436 ราย รวม จ านวนหุ้นได้ 985,008,022 หุ้น 

 รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุรวม 602 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,979,181,606 หุ้น  

 จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 3,145,899,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด  

ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  
 

และได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบวา่ 
 
ส าหรับการลงมติในแตล่ะวาระจะด าเนินการไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามทีก่ฎหมายก าหนด  
 

 หลงัจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษ์จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้
หลกัการลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง (One share One vote) โดยคณุอนพุงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีงให้ยกมือ 

 เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง มาหกัจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  

 หลงัจากนบัคะแนนแล้วเลขานกุารในที่ประชมุจะแจ้งผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

 ส าหรับบตัรลงคะแนนในสว่นท่ีเหน็ด้วยขอให้สง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัจากจบการประชมุ 

 ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแล้ว กรุณาไม่ยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก 
เพราะจะเป็นการนบัซ า้ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ ถือหุ้นที่ยงัไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านัน้ ที่จะลงคะแนนในห้อง
ประชมุ 

 ในวาระทัว่ๆ ไป จะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุเป็นเกณฑ์ตดัสนิ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมี
สทิธิออกเสยีงได้ตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
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 ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป เลขานุการจะแจ้งให้ทราบก่อน
ลงคะแนน อาทิเช่น วาระท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นท่ีจะไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือในบางวาระ จะต้องมีคะแนนเสยีงเห็นชอบไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ เป็นต้น 

 ในแตล่ะวาระคะแนนรวมอาจแตกตา่งกนัไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นท่ีอาจทยอยมาเข้าร่วมประชมุ คะแนนรวมที่
ประกาศในแตล่ะวาระจะเป็นคะแนนเสยีงจริงของผู้ถือหุ้นท่ีมาออกเสยีงทนัในวาระนัน้ 

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของ ก.ล.ต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทน ท่ี
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซกัถาม หรือจะคดัค้านในประเด็นตา่งๆ กรุณาแสดงตวัตอ่ที่ประชมุ
โดยยกมือขึน้ขออนญุาตจากคณุอนพุงษ์ แล้วแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมทัง้แจ้งด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้น หรือเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด  

 
เมื่อได้รับทราบวธีิการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว จึงเร่ิมเข้าสูว่าระการประชมุ โดยคณุอนพุงษ์ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ

วันที่  30 เมษายน  พ.ศ. 2558 
 
คณุอนพุงษ์ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วซึง่ได้แจกไปพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุแล้ว  
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงได้

ประชุมไปเม่ือวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2558 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,262,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 36,620 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 611 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,299,233 หุ้น
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
 

คณุอนพุงษ์ ได้แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยรายละเอียด
ทัง้หมดได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
ค าถาม  คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า จากที่ฟังท่าน

ประธานชีแ้จงก็รู้สกึภมูิใจ ตา่งจากที่ได้รับรู้ผา่นสือ่ตา่งๆ ถึงสภาพการณ์ของคอนโดที่ไม่
สู้ดีนกั และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของคอนโด RHYTME สาทร ว่ายอดขายเป็น
เช่นไร และจะมีโปรโมชัน่เพิ่มเติมหรือไม่ 

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงว่า คอนโด RHYTME สาทรเป็นโครงการที่มีจงัหวะชะงกัจากเหตกุารณ์
น า้ทว่ม ตอนนีข้ายได้ประมาณเกือบ 60%  สว่นการขึน้ราคาและลดราคาเป็นเร่ืองปกติ
ของการกระตุ้นการซือ้ โดยยอดขายก็ดีขึน้เป็นล าดบั  

 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้พิจารณาวาระตอ่ไป 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 

 
คณุอนพุงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการด าเนินงานปี 2558 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว 
ในวาระก่อน รวมทัง้รายงานประจ าปี และงบการเงินได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 

 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,966,507,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 12,992,320 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 623 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,499,714 หุ้น
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 และรับทราบการ

จัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 
 
 คณุอนพุงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีก าไรสทุธิในปี 2558 เป็นเงิน 2,623 ล้านบาท คิดเป็น

ก าไร 0.83 บาท/หุ้น และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ จึง
เห็นสมควรพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.30 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดย
ก าหนดจ่ายปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 และจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และ ให้รวบรวมรายช่ือ ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทัง้หมดที่จ่ายในครัง้นี ้จ่ายจากก าไรสะสมที่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอตัราร้อยละ 30 ดงันัน้ ผู้ ได้รับเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีได้ใน
อตัรา 30/70 ของเงินปันผล 
 
ในสว่นการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนบริษัท ตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว จึงไมม่คีวามจ าเป็นจะต้อง
ส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมในครัง้นี ้   

 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2558 

และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,456,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0  หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 55,420 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 624 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,511,814 หุ้น
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

คณุอนพุงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานของ
ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการ
ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ผ่านมา  มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ 
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบตัิงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบญัชีที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีบ้ริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ยงัท าหน้าที่สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10  ปี จึงมีความ
เข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบตัิงานร่วมกบับริษัทได้เป็นอยา่งดี       
 
ดงันัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตัง้ 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดย 

 นางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4604 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2556)  

 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4451  

 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานรัุกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4753 
 
(ทัง้สามท่านเป็นผู้ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว) เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีปี 
2559 โดยมีคา่ตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2558 เป็นเงิน 2,000,000 
บาท) 

 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 
 
ค าถาม  คณุเจอดศกัดิ ์ เจิงกลิน่จนัทน์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง อยากทราบถงึสาเหตทุี่คา่สอบ

บญัชีมีการขึน้ราคาปีละหนึง่แสนบาท มีหลกัเกณฑ์อยา่งไร  
ค าตอบ คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมในทางบญัชีเยอะขึน้ จากบริษัทลกูและ

บริษัทร่วมทนุท่ีมมีากขึน้ ผู้สอบบญัชีแม้จะมีความช านาญแตก็่ต้องท างานอยา่งหนกั ซึง่
ทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นวา่การขึน้ราคาดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เหมาะสมแล้วกบัปริมาณงาน 

  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,491,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 70,420 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0  หุ้น 

 จากผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี  627 ราย เ ป็นจ านวนหุ้น
1,979,562,320 หุ้น 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

คณุอนุพงษ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนีจ้ะมี คณุชชัวาล พรรณ
ลาภ คณุพรวฒุิ สารสนิ คณุพนัธ์พร ทพัพะรังส ี และคณุกิตติยา พงศ์ปชูนีย์กุล ดงันัน้เพื่อให้ท่าน
ผู้ ถือหุ้นได้อภิปรายกนัได้เต็มที่  จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม  ตามข้อบงัคบั
ของบริษัท กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระในปีนี ้คือ  

 
ช่ือ-สกลุ   ต าแหนง่ในคณะกรรมการ  ประเภทของกรรมการ 
คณุชชัวาล พรรณลาภ ประธานคณะกรรมการ  กรรมการอิสระ 
คณุพรวฒุิ สารสนิ  กรรมการ    กรรมการอิสระ 
คณุพนัธ์พร ทพัพะรังสี กรรมการ    กรรมการอิสระ 
คณุกิตตยิา พงศ์ปชูนย์ีกลุ กรรมการ    กรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดงันี ้
1)  เนื่องด้วยคณุชชัวาล ไมป่ระสงค์จะตอ่วาระการเป็นกรรมการ  จงึเห็นสมควรให้แตง่ตัง้ รศ. 

ดร. นริศ ชยัสตูร เพื่อเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ แทนวาระของนายชชัวาล   
2)  เห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้  3 ท่าน ได้แก่ คณุพรวฒุิ สารสิน 

คณุพนัธ์พร ทพัพะรังสแีละคณุกิตติยา พงศ์ปชูนีย์กุล ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์
สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน  ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้ กรรมการ
ใหม่ 1 ท่าน คือ รศ. ดร. นริศ ชัยสตูร และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 1.คุณพรวุฒิ สารสิน  2.คุณพนัธ์พร ทพัพะรังสี  3.คุณกิตติยา พงศ์ปชูนีย์กุล ให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทัง้ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ ได้มีแสดงไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 
ส าหรับประวตัิยอ่ และประสบการณ์การท างาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการตา่งๆ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นๆ รวมทัง้ จ านวน
ครัง้/สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2558 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ของแตล่ะ
ทา่นได้แนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุไว้แล้ว 

 
คณุอนพุงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์ จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยจะลงมติ
แยกเป็นรายคน 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติแต่งต้ัง รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ด ารงต าแหน่งกรรมการ

แทนคุณชัชวาล 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,830,323,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.46 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย  149,086,649 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 167,620 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี  632 ราย เ ป็นจ านวนหุ้น
1,979,578,240 หุ้น 

 
 มีมติอนุมัติเลอืก คุณพรวุฒ ิสารสิน กลับเข้าเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง
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 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,977,325,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.89 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 2,081,200 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 171,470 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 632 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,578,240 หุ้น 

 
มีมติอนุมัติเลอืกคุณพันธ์พร ทัพพะรังสี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,860,643,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 118,763,730 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 171,470 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 632 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,578,240 หุ้น 

 
มีมติอนุมัติเลอืกคุณ กติติยา พงศ์ปูชนีย์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,825,913,921หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.24 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 153,492,849 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 171,470 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 632 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,578,240 หุ้น 

 
กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าที่ประชุม คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ท าหน้าที่ในที่ประชุมต่อ
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 
คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2559 แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการและ
ความเสีย่ง มีรายละเอียดดงันี ้
 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ   60,000 บาทตอ่เดือน เทา่กบัปีกอ่น 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  55,000 บาทตอ่เดือน เทา่กบัปีกอ่น 

กรรมการ    45,000 บาทตอ่เดือน เทา่กบัปีกอ่น 
 

2. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

ประธานกรรมการ   12,500 บาทตอ่ครัง้การเข้าประชมุ เทา่กบัปีก่อน 

กรรมการ    10,000 บาทตอ่ครัง้การเข้าประชมุ เทา่กบัปีก่อน   
 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม
ดงักลา่ว 
 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่วได้แนบในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้้อง
ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,979,527,250หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0  หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 70,420 หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0 หุ้น 

 จากผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี 638 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,979,597,670 หุ้น
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ  
 
คณุอนพุงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนกุรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จให้กับกรรมการทกุๆ  ท่าน ส าหรับปี 2558 
รวมเป็นเงิน 4.70 ล้านบาท (ส าหรับปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 4.55 ล้านบาท)   
 
โดยในวาระนีจ้ะมีกรรมการบางท่านที่มีสว่นได้เสีย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยทางเลขานุการ
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตอ่ไปตอนนบัคะแนน 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้้อง
ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
 

 โดยมีผู้เห็นด้วย 1,197,201,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 มีผู้ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น 

 มีผู้งดออกเสียง จ านวน 74,270หุ้น 

 มีบัตรเสีย 0  หุ้น 

 จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 631 ราย เป็นจ านวนหุ้น
1,197,275,723 หุ้น 
 

โดยในวาระนีม้กีรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมาร่วมประชมุ ซึง่ถือวา่ไม่
มีสทิธิออกเสยีง จ านวน 7 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 782,321,947 หุ้น 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   
วาระ 9.1  ความคืบหน้าเร่ืองแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

คณุอนพุงษ์แถลงตอ่ที่ประชุมว่า ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และในปัจจุบัน ได้มีการ
ประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 
ในส่วนของการแจ้งเบาะแส บริษัทมีช่องทางส าหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถให้ข้อมูลต่อ
กรรมการตรวจสอบ (คุณโกศล) ได้โดยตรง ส่วนการแจ้งเบาะแสส าหรับพนกังานภายใน  ใน
ปัจจบุนั ได้มีการประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสภายในองค์กรแล้ว 
 
ส าหรับแผนงานในล าดับถัดไป ได้แก่ การประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินการตามแนวทางของแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนทกุองค์กร 
 
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คณุอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น 
 
ค าถาม   คุณทวี ลีศิริชัยกุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า ขอช่ืนชมท่าน

ประธานที่ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ท าให้การประชุมเป็นไปได้โดยเรียบร้อย และ
อยากให้ท่านประธานชีแ้จงจุดเด่นของบริษัทเพิ่มเติมนอกจากที่ระบไุว้ในรายงานการ
ประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจ  

ค าตอบ   คุณอนุพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงว่าบริษัทยึดถือเร่ืองวินยัทางการเงิน 
และนโยบายด้านกระจายความเสีย่ง สดัสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทยงัคงอยู่ที่ 0.9-1.0 
มาตัง้แต่หลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนีย้งัมีนโยบายด้านการกระจายสินค้า 
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ที่มีสดัสว่นรายได้อยูท่ี่ 50% เพราะเป็นสนิค้าที่มีความเสีย่งสงู  
การรักษาวินยั จะท าให้ยอดเติบโตของบริษัทมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 
ในด้านกลยทุธ์ มีการปรับปรุงระบบบริหารงานภายในให้เป็นระเบียบและเป็นขัน้ตอนที่
ถกูต้อง  มีการท างานอยา่งเป็นระบบ เช่น  การซือ้ที่ดินของบริษัท จะมีการท างานอย่าง
เป็นขัน้ตอน มีคณะกรรมการดแูล มีการประชมุอยา่งตอ่เนื่อง  
ด้านกลยทุธ์ของสินค้า เรามีทีมวิจัยที่ดแูลความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร ทัง้ 
property broker และ property management บริษัทมีลกูค้ากวา่ 24,000 ครอบครัวที่
บริหารจัดการอยู่ เรามีบริษัทลกูที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อรองรับความ
ต้องการเร่ืองผู้ รับเหมาในอนาคต การที่บริษัทมีทกุอยา่งครบวงจร จะท าให้เราสามารถรู้
ความต้องการของลกูค้าได้ลว่งหน้า และพฒันาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้อยา่งดี 
ปัจจยัทัง้หมดนีท้ าให้บริษัทเอพีเป็นหนึง่ในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ
ไทยและเราจะรักษาความเติบโตเช่นนีต้อ่ไป 
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ค าถาม  คุณทวี ลีศิริชัยกุล แสดงความเห็นเพิ่มเติมเร่ืองการบริการหลงัการขาย ว่าบริษัทจะมีการตัง้
บริษัทเพิ่มเพื่อดูแลประเด็นนีด้้วยหรือไม่ และเร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น ที่โดยปกติประชุมช่วง
ปลายเดือนเมษายนเป็นประจ าทกุปี ไมท่ราบวา่จะเลือ่นขึน้มาได้หรือไม่ 

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมีปัญหาเร่ือง after sale เช่นเดียวกบับริษัทอื่นๆ แม้เราจะไม่ได้ตัง้
บริษัทเพื่อดแูลโดยตรง แต่มีทีมท างานที่คอยติดตามเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ ส าหรับโครงการแนวราบ
บริษัทดูแลได้ดีในระดบัหนึ่ง ในส่วนคอนโดมีการปรับปรุงให้ดีขึน้ โดยบริษัทได้ปรับปรุงระบบ
ตา่งๆ เช่น เร่ืองผลตอบแทน มีการยกเลิกระบบโบนสัและเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายตามผลงาน ซึ่ง
ต้องขึน้กบัความพงึพอใจของลกูค้า  
ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเรามีบริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนค่อนข้างเยอะ บริษัท
พยายามจะเร่งให้เร็วขึน้แตก็่ต้องขอความเห็นใจจากผู้ ถือหุ้น และจะพยายามปรับเทา่ที่จะเป็นไป
ได้ 

 
ค าถาม  คณุจฑุาธิป ฉิมกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงโครงการ Aspire งามวงศ์วาน ที่มี

ความลา่ช้า อยากทราบวา่จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่  
ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ ได้กล่าวขอโทษที่ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และชีแ้จงว่า โครงการนี ้

ค่อนข้างเป็นประเด็นพอสมควรในเร่ืองการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างมั่นใจว่า เดือน
กนัยายนหรืออาจจะเร็วกวา่นัน้โครงการจะโอนได้ 

 
ค าถาม  คณุกลัยา เหรียญสโุขพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ชีแ้จงว่า เนื่องจากตนเป็นลกูค้า RHYTHM 

สาทร ซึ่งได้รับจดหมายแจ้งว่าจะหมดระยะเวลาประกนั 1 ปี แต่เนื่องจากห้องที่ซือ้ยงัแก้ไขไม่
เรียบร้อยและยงัไมไ่ด้เข้าอยู่ท าให้ไมท่ราบข้อบกพร่องของห้อง จึงขอเลือ่นระยะเวลาประกนั 

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ได้รับข้อร้องเรียนไว้ และจะให้เจ้าหน้าที่ติดตอ่กลบัไป    
 
ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นเพื่อพิจารณา คณุชชัวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้อง และ
ปิดประชมุเมื่อเวลา 16.00 น. 

 
 

ลงช่ือ                                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
      (คณุอนพุงษ์  อศัวโภคิน) 

 
 

  ลงช่ือ                                        เลขานกุารคณะกรรมการ 
        (นายประมาศ  ขวญัชืน้) 


