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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 27 เมษายน 2560 

ณ ห้องมีตติ�งรมู 1-4 โซนบี ศนูยป์ระชมุแห่งชาติสิริกิติ�   

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ กรงุเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ 

1. รศ. ดร. นริศ  ชัยสูตร  ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
3. คุณพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
4. คุณพันธพร  ทัพพะรังส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
7. คุณพรวุฒ ิ  สารสิน  กรรมการ 
8. คุณสมยศ  สุธีรพรชัย กรรมการ 
9. คุณศิริพงษ   สมบัติศิร ิ กรรมการ  
10. คุณกิตติยา  พงศปูชนยีกุล กรรมการ 
11. คุณวิษณ ุ  สุชาติล้ําพงศ กรรมการ 
12. คุณวสันต  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณชอ    สิงหเสนี   กรรมการ 

รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
1. คุณสาธิดา   รัตนานุรักษ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด 
2. คุณสิริมนตร      โชคครรชิตไชย    ตัวแทนผูสอบบัญชจีากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
3. คุณภูมิพฒัน  สินาเจริญ เลขานุการบริษัท 
4. คุณจิตอาภา  อัมราลิขิต รองกรรมการผูอํานวยการสายการเงินและบัญช ี

 
โดยมี คุณประมาศ  ขวญัชื้น  เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่เลขานุการที่ประชมุ 
 
เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
 
คุณประมาศ  แนะนําคณะกรรมการและผูสอบบัญชตีอที่ประชุม รวมทัง้เจาหนาที่จาก บริษทั อินเวนทเทค ซิส
เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัททีม่ีความเชีย่วชาญในการประชุมผูถือหุนมากวา 10 ป เปนผูมาดูแล
จัดการในเรื่องการนับคะแนน 
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รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุม โดยขอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ในฐานะรอง
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ดําเนินการประชุมและขอใหคุณประมาศ   ไดแจง
องคประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
 
คุณประมาศ   ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ีมีผูถือหุนมารวมประชุม ดังนี้ 
 
ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 168 ราย รวมจํานวนหุนได 737,103,477 หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา   1,125 ราย รวมจํานวนหุนได 1,569,736,331 หุน 
ผูถือหุนที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,293 ราย รวมจํานวนหุนได 2,306,839,808 หุน 
คิดเปนรอยละ 73.3285 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 3,145,899,495 หุน 
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  
 
ในปนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ในระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งไมมีผูใด
เสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขามา 
 
ตอจากนั้น ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบวา 
สําหรับการลงมตใินแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกาํหนด  
 

 หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษจะขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียง ซึง่จะใช
หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษจะแจงใหผูที่ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียงใหยกมือ 

 เจาหนาทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนของผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ไดถือเปนคะแนนที่เห็นดวย  

 หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในที่ประชมุจะแจงผลคะแนนตอที่ประชมุ 

 สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาทีห่ลังจากจบการประชมุ 

 สําหรับทานผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว กรุณาไมยกมือออกเสียงลงคะ 
แนนอีก เพราะจะเปนการนับซ้ํา ขอเปนเฉพาะทานผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ที่จะ
ลงคะแนนในหองประชมุ 

 ในวาระทัว่ๆไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุนแตละ
ทานมีสิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนที่ถืออยู  

 สําหรับวาระพิเศษตางๆ ที่อาจจะมีเกณฑการนบัคะแนนตางออกไป เลขานุการจะแจงใหทราบกอน
ลงคะแนน อาทิเชน วาระที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานที่จะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มา
ประชุม เปนตน 

 ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถือหุนทีอ่าจทยอยมาเขารวมประชมุ คะแนน
รวมที่ประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจรงิของผูถือหุนที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น 
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 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเรื่องของ Good Governance ขอใหทานผูถือหุน หรือ
ตัวแทน ที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ กรุณาแสดง
ตัวตอทีป่ระชมุโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากคุณอนุพงษ แลวแจงชื่อ นามสกุล พรอมทัง้แจงดวยวา
เปนผูถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนรายใด  

 
เมื่อไดรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเริ่มเขาสูวาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ เปนผูดําเนินการ
ประชุม 
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559 ซึ�งได้ประชุมไป

เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 

คุณอนุพงษไดขอใหทีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุดังกลาวซึ่งไดแจกไป
พรอมกับหนงัสือเชิญประชุมแลว  
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง จากรายงานประจําป หนา  

34 บรษิัทมีรายไดรวมในป 2559 จํานวนกวา 20,000 ลานบาท จึงอยากให
กําลังใจคณะกรรมการ  และอยากใหเพิม่ขอมูลในสวนของ GDP และ ราคาหุน
ยอนหลังในรายงานประจําป  

คําตอบ  คุณอนุพงษจะรับไวพจิารณา 
   

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559

ซึ �งได้ประชมุไปเมื �อวนัที �   28 เมษายน  2559 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,245,662,454 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 61,257,500 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,306 ราย) 2,306,919,954 - 

 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 
คุณอนุพงษ ไดแถลงผลการดําเนินงานของบริษทัในป 2559 ใหผูถือหุนทราบ 

ดังนี ้ยอดจองในปที่ผานมา มูลคา 22,365 ลานบาท ลดลงรอยละ 21 เมื่อเทียบกับป 2558 
เนื่องจากสถานการณในไตรมาส 4 ทําใหเล่ือนเปดตัวโครงการใหม รายไดป 2559 จํานวน 
20,253 ลานบาท แบงเปนแนวราบ 12,947 ลานบาท และแนวสูง 6,706 ลานบาท ซึ่งไม
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รวมรายรับจากโครงการรวมทุน ซึ่งจะเห็นไดวาการรับรูรายไดจะสูงมากในไตรมาส4 
เนื่องจากมีการโอนคอนโดหลายโครงการ ทั้งโครงการของเอพแีละโครงการรวมทุน ไดแก 
RHYTHM สุขุมวิท 42 RHYTHM อโศก และ Aspire งามวงศวาน สําหรับรายไดรวมในป 
2559 (เมื่อรวม 100% โครงการรวมทุน) มีจํานวนทั้งสิ้น 24,991 ลานบาท ทําใหอัตราการ
เติบโตโดยรวมเพิม่ขึ้นถงึ 13%  ในไตรมาส 4 มยีอดโอนสูงถึง 11,528 ลานบาท นับเปน 
record high โดยโครงการทีอ่ยูภายใตการรวมทุน ไดแก Aspire รัชดา-วงศสวาง 
RHYTHM อโศก 2 และ Aspire ทาพระ  ในสวนอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นเล็กนอยจากปกอน
หนาเปนรอยละ 34.4  อัตรากําไรสุทธิรอยละ 13.3 กําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.83 เปน 0.86 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ตอสวนของผูถือหุน-สุทธิ ลดลงจาก 0.81 เปน 0.70 เทา 

นอกจากผลการดําเนินการในเชงิตัวเลขแลว บริษัทยังไดมีการดําเนินการในการ
ตอตานทจุริตคอรรัปชั่น กลาวคือ ภายหลังจากที่บริษทัไดแสดงเจตนารมณเขารวม
โครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติ (Collective Anti-
Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  คณะกรรมการบริษัทไดพจิารณาอนุมัติ
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึงการอนมุัตินโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตอตาน
การคอรรัปชั่น ไดแก 1) นโยบายการแจงเบาะแสทจุริต 2) มาตรการตอตานคอรรัปชั่น  
3) นโยบายการรับ การใหของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอ่ืนใดและการเลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการดําเนินการตอตานคอรรัปชั่นมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท
ไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกบัมาตราการตอตานคอรรัปชั่น เพื่อขอรับรองจากคณะ 
กรรมการแนวรวมปฏบิัติฯ ในรอบการพิจารณาประจําไตรมาสที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 และไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัตขิองภาค 
เอกชนไทยในการตอตานการทจุริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดทัง้หมดได
แสดงไวในรายงานประจําป 

 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง อางอิงจากรายงานประจําป

หนา 27 เรื่องภาวะตลาดอสังหาริมทรพัย 1) อยากทราบเรือ่งดีมานดและซัพ
พลาย และใหแสดงขอมูลวามโีครงการของเอพตีัง้อยูทีใ่ดบาง รวมถึงแสดงราย 
ละเอียดเร่ืองสตอกสินคาวาเหลือขายประมาณไหน 2) อยากทราบเรื่อง rejection 
rate ของคอนโด วาเปนอยางไร 3) การวางวิสัยทัศนสําหรับ การเติบโตของธุรกจิ
ในปนี้ วาเปนอยางไร    

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชีแ้จงแตละประเด็นดังนี้  
1) ถามองการเติบโตของโครงการ การเปดตัวโครงการใหมในปนี้ เฉพาะในไตร
มาสแรก คอนโดลดลง 21% บานเดี่ยวลดลง 66% ซึ่งจริงๆแลว ตลาดอสังหาฯ
อสังหาฯ จะดูอยางใดอยางหนึ่งไมได จะตองดูทั้งดีมานดและซัพพลายควบคูกัน 
โดยถามองยอนหลังกลับไป เอพี เราจะมีวิธีคํานวณ สต็อคที่มีในตลาด โดยสต็อค
ของบานเดี่ยวที่มี จะมีขายไดอีกประมาณ 4.23 ป ทาวเฮาส มีขายไดอีก 3.33 ป 
ซึ่งยังไมนาหวง แตสําหรับคอนโด ดูเผินๆ จะคอนขางนาเปนหวง ซึ่งโดยปกติใน
ภาพรวม คอนโดจะมีอัตราการขายหมดอยูที่ภายใน 1 ป แตในป 2008 ตลาดมี 
สต็อคสูงมาก โดยที่เหลือเยอะจะเปนคอนโดในระดับราคาประมาณ 1 ลานกวา 
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และในป 2009 ถึง ป 2010 การเปดตัวโครงการใหมๆ ของตลาดโดยรวมก็ลดลง 
ซึ่งจากที่ เรียนวา ตลาดโดยรวมนั้นเปนเรื่องของ ดีมานดและซัพพลาย ซึ่ง
ประเด็นที่จะทําใหขายไดคือสต็อคที่ออกมาจะตองไมเยอะเหมือนอดีต โดย
ยกตัวอยาง เอพีเอง ปที่แลวเรามีโครงการใหมจะเปด แตตอมาเมื่อเห็นวาตลาด
ยังไมใช เราก็ชะลอการเปด ซึ่งก็มีผูประกอบการ หลายรายที่ชะลอการเปด
โครงการใหม ซึ่งการที่ทุกคนชะลอ ก็หมายถึงชะลอการซื้อที่ดวย จะไมมีการถือ
ที่ดินจนเกินตัว 
 
ปนี้ จะเห็นไดวาตลาดอสังหาฯจะอยูในมือของผูพัฒนาอสังหาฯรายใหญ ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีอิทธิพลตอตลาดจริงๆ โดยปนี้กลยุทธของแต
ละบริษัทฯ ก็จะเปนคียหลักที่แตกตางกันออกไป และคงจะไมเห็นการเติบโตที่
เหมือนๆกัน อาจจะมีบางรายที่ยอดขายลดลง กําไรลดลง 
 
2) คุณจิตอาภา รองกรรมการผูอํานวยการสายการเงินและบญัชี ไดชีแ้จงประเด็น
นี้วา สําหรับ rejection rate โดยรวมจะอยูที่  20% เมื่อพจิารณาแยกเปนแตละ
segment ในสวนของตลาดลาง ราคาขายประมาณ 2 ลานตอยูนิต จะอยูที่
ประมาณ  30-35% สวนตลาดระดับกลางไปจนถงึบนจะมีอัตราอยูที ่ 15-20%  
   
3) คุณอนุพงษ ชีแ้จงตอไปวา คอนโดของบริษทัฯทีจ่ะเปดปนี ้ สวนใหญจะเปน
คอนโดในเมือง ซึ่ง 3 โครงการหลัก มูลคาประมาณ 20,000 ลานบาท จะเปน
โครงการรวมทุนกับมิตซบูชิิ ซึ่งมีราคาระหวาง 100,000 - 150,000 ขนาดหอง
ประมาณ 30 ตรม ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด ตําแหนงที่ตั้งใจกลางเมืองหรือไม
หางจากบริเวณรถไฟฟานัก เชน โครงการบริเวณถนนวทิยุ และลาดพราว ซึ่ง
บริษัทมีการพิจารณาซื้อที่ดินอยางรอบคอบ และเปดโครงการอยางระมัดระวัง   

  
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม ซักถามเพิม่เติม ดงันี้ อางอิงจากรายงานประจําป หนา  

35  เรื่อง โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน  
1) เอพตีองใชเวลาประมาณเทาใดในการระบายสตอค 
2) ในตลาดตางประเทศ เชน สิงคโปร บานมีราคาลดลงอยางตอเนื่องรอยละ 5  
ตอป ในสวนของเอพี มูลคาบานทีเ่ปดขายโดยเฉลี่ยเพิม่ขึ้นรอยละเทาใด และ 
profit margin จะเปนอยางไร 
 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชีแ้จงแตละประเด็นดังนี้  
1) การลดลงของสตอคเปนเรื่องที่ประมาณการไดลําบาก เพราะในปนี้เรามี
โครงการใหญเปดตัว 3 โครงการ สตอคจะมีเทาไหร คงจะตองดูยอดขายตอน
เปดตัววาไปไดดีขนาดไหน ทั้งนี้ การพิจารณาสตอคตองแยกเปนสินคาที่สราง
เสร็จแลวกับยงัสรางไมเสร็จ หากเปน สตอคสินคาของตึกที่ยงัสรางไมเสร็จ ถงึจะ
มีเหลือเยอะหลังจากการขายเปดตัว ก็ยังไมเปนประเด็นเพราะยังมีเวลาในการ
ขายตอไป 3 ป จนกวาตึกจะสรางเสร็จ ทั้งนี้การคาดการณสตอควาจะมีแคไหน 
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เปนเรื่องยาก ขึ้นๆลง เพราะขึ้นกับวาโครงการเปดตวัขนาดไหน และยอดจอง
เบื้องตนไดมากเทาไหร ซึ่งเราจะมอรนิเตอรเรื่องการขายตลอด ไปจนถึงวันที่ตึก
เสร็จ ซึ่งถาตลาดไมดีเราจะไมเปดโครงการใหม ซึ่งปจจุบนัโครงการทีม่ีการ
เปดตัว บริษทัไดพิจาณาแลววาเปนที่ตองการของตลาด จงึมีความมั่นใจ 
 
2) เรื่องราคาบานในสิงคโปรที่ลดราคา สําหรับเมืองไทยมตีัวแปรสําคัญ ที่ทําให
แตกตาง คือ การขยายตวัของ mass transit  ที่ยงัไมจบ ถาเสร็จเรียบรอยทั้ง
ระบบ จะมีสถานีเพิม่ขึ้นอีกมาก ทําใหราคาที่ดินติดรถไฟฟานั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเร็ว
มาก สงผลใหราคาบานเพิม่ขึ้นตามไปดวย   
 
สําหรับสิงคโปร ราคาบานลงเพราะ เปนที่ดินเดิม บานเดิม ไมมี product 
replacement เขามาใหม และรถไฟฟาเสร็จหมดแลว ไมมีทางเลือกใหมๆ  
ในขณะที่คนไทยมีทางเลือกสําหรับรถไฟฟาสายใหมๆที่กําลังจะเปด เมื่อเปดตัว
แลวราคาบานอาจจะถูกกวาและเปนทางเลือกใหผูซื้อ ซึ่งแตกตางจากที่สิงคโปรที่
ไมมทีางเลือก ทั้งนี้ ไทย สิงคโปร รวมถึงฮองกง อยูในสถาณการณ ที่แตกตางกัน
โดยสิ้นเชิง 
 

คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม ซักถามเพิม่เติม ดงันี ้
อยากทราบวาเอพมีีแนวโนมทีจ่ะไปเปดในตางจังหวัดดวยหรือไม มมีุมมองเกี่ยว 
กับตลาดตางจังหวัดอยางไร 
 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชี้แจงวาตลาดคอนโดในตางจังหวัดไมสูดีนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ชวง 2 ปที่ผานมา อันเนื่องมาจากเรื่องผลิตผลทางการเกษตรที่ไมดีทําให
เศรษฐกิจเลวรายลง และดูจากซัพพลายที่มีในตลาดตางจังหวัดที่มีเหลือเยอะ  
 
แตในฐานะผูประกอบการอสังหาฯ กย็ังคงมองโอกาสในการเปดตลาดอยูเสมอ ซึ่ง
บริษัทจะไปเมื่อมีความมั่นใจ และระมัดระวังแลวจึงจะไป แตจะไมไปดวยคอนโด 
แตจะมองหาโมเดลอื่นที่เหมาะสม  

  
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหพจิารณาวาระตอไป 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 2559 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2559 ใหที่ประชุม
ไดรับทราบแลว ในวาระกอน รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนาแลว 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม  อยากทราบความเห็นของ รศ.ดร. นริศ เกี่ยวกับเศรษฐกจิ 
ในปจจุบันนี้ ซึ่งมหีนี้ครัวเรือนคอนขางสูง ประมาณรอยละ 48 มีประเด็นอะไรนา
วิตกกังวลหรือไม 

คําตอบ  รศ.ดร.นริศ มีความเหน็วาภาพรวมยังมีศักยภาพที่ด ีและเอพีก็มีกลุมลูกคาชัดเจน  
และหนี้ครัวเรือนจะวาสูงก็ยงัไมเชิง เพราะอยางเชนโครงการบานหลังแรก คนก็
ยังมีความตองการ ยังมศีักยภาพที่จะซื้อ และ Housing Starts จากประชากรจบ
ใหมที่เพิ่งเขาสูตลาดแรงงานกม็อียู ซึ่งภายใตภาวะเศรษฐกิจทีย่ังไมดมีาก และ
ภาวะที่ดอกเบี้ยต่ํา อางอิงจากสถิติทางเศรษฐศาสตร จะมี Housing Starts เยอะ 
ซึ่งเปนโอกาส เพราะคนตัดสินใจซื้อบานงายเพราะดอกเบีย้ที่ต่ํา ซี่งเปนผลดีกับ
ธุรกิจอสังหารมิทรพัยดวย  

 
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง อยากทราบรายละเอียด 

ทิศทางของโครงการรวมทุน 
 

คําตอบ คุณอนุงพงษชี้แจงวา บริษัทตัดสินใจทําโครงการรวมทุน จากสาเหตุหลัก 2 
ประเด็น 1) ความรูโดยเฉพาะดานการกอสรางและ 2) การออกแบบ ที่เขาจะ
แบงปนและเราไดเรียนรูจากเขา ซึ่งญี่ปุนมีความเชี่ยวชาญดานจัดการพื้นที่เล็กๆ
เปนอย างมาก นอกจากนั้น เรายังได เรียนรู เรื่องขั้ นตอนการทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะญี่ปุนแข็งแรงในเร่ืองนี้มาก และถึงวันนี้ทางเอพีไดนํามาปรับ
ใชหลายๆเรื่อง และจะยังคง implement ตอไป   

 
ในปจจุบัน บริษัทไดตั้งบริษัทที่เปนแกนในการทําโครงการรวมทุน ชื่อ บริษัท พรี
เมียม เรสซิเดนท จํากัด  และมีชาวญี่ปุนมาประจําอยูที่สํานักงานในเมืองไทย 4 
คน ทั้งดานการเงิน ขาย และกอสราง เพื่อใหขั้นตอนการทํางาน และการแบงปน 
know how คลองตัวมากขึ้น นอกจากนี ้การทําโครงการรวมทุนยังชวยเรามากใน
ดานการกระจายความเสี่ยง กลาที่จะซื้อที่แปลงใหญขึ้น ราคาสูงขึ้น และทําให
โครงการทีจ่ะเปดในปนี้จะใหญขึน้ ซึ่งโครงการใหญจะไดเปรียบดานประสิทธิภาพ
ของการดีไซนจะดีกวา คากอสรางตอ ตรม. ก็จะถูกลง และมีสวนกลางที่จะดู
หรูหรา กวา 

 
โดยนโยบายตอจากนี้ เอพียังคงทําโครงการรวมทุนตอไป ซึ่งคอนโดกอ็าจจะมีทั้ง
โครงการที่เปนของเอพีเองหรือโครงการรวมทุน แลวแตความเหมาะสม  

 
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม  สอบถามเพิ่มเติมวา ในอนาคต โครงการรวมทุน มี 

สัดสวนรายไดอยางไร คาดการณกําไรกี่เปอรเซนต และ มีแผนจะทําธุรกิจอยาง
อื่นหรือไม 
คําตอบ  คุณอนพุงษชีแ้จงวา บริษัทมองถึงการทํากําไรอยางตอ  
เนื่อง ซึ่งเราจะถือวา โครงการรวมทุน เปนสวนหนึ่งของคอนโดที่บริษัทฯทํา ซึ่ง
เรามีการบริหารบาลานซ สัดสวนของรายได ทั้งแนวราบและแนวสูงในสัดสวน 
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50:50 เพื่อเปนการระมัดระวังเรื่องความเส่ียงกรณสีวนใดสวนหนึ่งเกิดปญหาขึ้น 
ทั้งนี้เราไมไดมองวาตองทําโครงการรวมทนุใหไดเทาไหร แตโครงการรวมทุนจะ
เปนสวนหนึ่งของสัดสวนคอนโด ซึ่งตองบาลานซ ใหได 50:50   
 
สําหรับเรื่องธุรกิจอื่นๆ มีการมองอยูเหมือนกัน แตตองมองหาโมเดลธุรกิจที่ดี 
และเหมาะสม ซึ่ งตองคอยๆเปนคอยๆไป โดยระมัดระวังไม ให กระทบ
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจหลัก  

 
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม สอบถามเพิ่มเติมวา โครงการอสังหาริมทรพัยของจีนที่มา 

เปดขายในบริเวณรัชดา-พระราม9 ทําใหบริษัทเสียประโยชนหรือไม และเอพี
สนใจจะทําธุรกจิในดาน property complex ดวยหรือไม และจะไปลงทุน
ตางประเทศหรือไม 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชี้แจงวา การทําธุรกิจอสังหาฯในตางประเทศเพื่อขาย ไมใชเปนเร่ือง
งาย เพราะเปนเรื่องของธุรกรรมของคนในประเทศนั้นๆ จริงๆ และมีปญหา
คอนขางมาก เชนเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในอดีตเคยมีบางรายทํา
อสังหาฯเพื่อขายในตางประเทศเยอะ แตยังไมมีรายไหนประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร  
 
สวนการทําอสังหาฯใหเชา ฝายบริหารเอพีมีความเห็นวา ยังไมมองตรงนั้นเพราะ
ไมไดรับผลตอบแทนที่นาสนใจเทาที่ควร ไดผลตอบแทนชา และไมใชสิ่งที่เรา
เชี่ยวชาญ  
 
สวนในดานการทําธุรกิจศูนยการคา ปจจุบันจะเห็นไดวามีรายใหญเพียงไมกี่ราย
ที่ประสบผลสําเร็จและนับเปนธุรกิจที่ตองการความชํานาญเฉพาะทาง  
 

คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม สอบถามเพิ่มเติมวา ในรายงานประจําป หนา 45 อยาก 
ทราบวา 1) รายไดอื่น คืออะไรและมีแนวโนมในอนาคตอยางไร 2) มองวาตลาด
พัทยาเปนอยางไร 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชีแ้จงวา 1) ตามทีม่ีระบุไวในรายงานประจาํป รายไดอื่น 
ประกอบดวย กําไรจากการขายเงินลงทุนใหแกทางญี่ปุน เพราะเวลามีการทํา
โครงการรวมทุน เราม ี opportunity cost ซึ่งเราคิดเขาไปในการขายเงินลงทุน 
โดยทางญี่ปุนยอมรับ แตจํานวน opportunity cost จะขึ้นลงตามแตละโครงการ 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการถือที่ดินกอนการรวมทุน  
 
นอกจากนี้ก็เปนรายไดเล็กนอยอื่นๆ เชน เงินปนผลรับ ดอกเบี้ยรับ และรายได
อื่นๆ  
 
2) สําหรับตลาดพัทยา มีสินคาในตลาดที่ยังขายไมหมดคอนขางมาก ราคาที่ดิน
แพง ซึ่งทําแนวราบไมไดแลว จงึไมนาสนใจทีจ่ะไปลงทุน  



   
 

 9

 
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม สอบถามเพิ่มเติมวา เอพียังมีความจําเปน  

ตองออกหุนกูหรือไม การกูยืมเงนิจากธนาคารจะถูกวาหรือไม 
คําตอบ  คุณอนุพงษ ชีแ้จงวา การกูยืมเงินจากธนาคารแพงกวา ในสวนของการออกหุนกู 

บริษัทจะออกหุนกูทดแทนหุนกูเดิม โดยพิจารณาถงึระยะเวลาครบกําหนดชําระ
ใหเหมาะสม เพื่อไมใหเปนภาระของบริษทัจนเกินไป และเราคอนขางระมัดระวัง
และรักษาวใินในเร่ืองการออกหุนกูมาตลอด 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ� นสุด 31 ธนัวาคม 2559 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,298,496,190 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 8,801,700 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,348 ราย) 2,307,297,890 - 

 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลประจาํปี 2559 และรบัทราบการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็น

เงินสาํรอง 

  คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา บริษัท มีกําไรสุทธิในป 2559 เปนเงิน 2,702 
ลานบาท คิดเปนกําไร 0.86 บาท/หุน และบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 
ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ป 2558 
ในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนรอยละ  35 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจาย
ปนผลของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และจะ
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ ใหรวบรวม
รายชื่อ ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

ทั้งนี้  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปนผลทั้งหมดที่
จายในครั้งนี้ จายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 ดังนั้น ผูไดรับ
เงินปนผลสามารถหักเครดิตภาษีไดในอัตรา 30/70 ของเงินปนผล 

ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บรษิัทไดจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนบริษัท ตามที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมมี
ความจําเปนจะตองสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
 
คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม กลาวขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานทุกทาน และ 
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อยากใหมีการพจิารณาใหมขีองที่ระลึกใหกับผูถือหุนในโอกาสครบรอบ 25 ป 
ของบริษทั 

คําตอบ  คุณอนุพงษขอรับไวพิจารณา 
   

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 
มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลประจาํปี 2559 และรบัทราบการ

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง 
  

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,307,317,132 99.9999 

ไมเห็นดวย 2 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,353 ราย) 2,307,317,134 - 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชีประจาํปี  2560 และกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชี 

คุณพันธพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงตอที่ประชุมวา ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ผานมา มีความเห็นวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเหมาะสม ปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดีและเปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทและบริษัทยอยตอเนื่อง
มาเปนเวลากวา 10  ป จึงมีความเขาใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บริษัทไดเปนอยางดี       

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 

 นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เปนผูลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตัง้แตป 2556)  

 และ/หรือนายวชิาติ โลเกศกระว ีผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 

 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 
2559) 

(ทั้งสามทานเปนผูไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร
และผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว) เพื่อเปนผูสอบบัญชีป 
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2560 โดยมีคาตอบแทน 2,100,000  บาทตอป (คาสอบบัญชีป 2559 เปนเงิน 2,100,000 
บาท) 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ใหบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได 

 
คุณพันธพร ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
 
 
คําถาม   คุณเกริก สามนตธรรม มีคําถามถึงผูสอบบญัชวีา ในหนา 116 การหักคาเสื่อม

ราคาที่เหมาะสม หักอยางไร และคืออะไร และการหักคาเส่ือมราคาระหวางป คือ
อะไร และมีรายละเอียดและหลักเกณฑในการหักคาเส่ือมอยางไร   

คําตอบ  คุณสาธิดา ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา จากนโยบายบัญชีของบริษัทในหนา 97 บริษัท
จะตัดคาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย คือ หองเชา หองชุด เวลาประมาณ 20 ป 
เปนคาเส่ือมราคาสะสมและตัดไปจนครบ 20 ป  

 สวนของสินคาคงเหลือ ตองดูวาขายไดหรือไม และเทียบกับราคาตลาด ถาราคา
ลดลงจะมีการตั้งคาเผื่อการลดลงของสินคาคงเหลือ  
สวนที่ดินรอการพัฒนา ถายังไมพัฒนา จะเทียบกับราคาตลาด ถาราคาต่ํากวาจะ
มีการตั้งคาเผื่อการดอยคา 
    

ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธพร จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชีประจาํปี ���� และกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,307,427,266 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,355 ราย) 2,307,427,266 - 

 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

คุณอนุพงษเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปนี้จะมี  
1.นายชอ สิงหเสนี 2.นายนนทจิตร ตุลยานนท 3.นายโกศล สุริยาพร  4.นายศิริพงษ 
สมบัติศิริ และ 5.นายวสันต นฤนาทไพศาล      ดังนั้นเพื่อใหทานผูถือหุนไดอภิปรายกัน
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ไดเต็มที่  จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม  ตามขอบังคับของบริษัท 
กรรมการที่จะตองออกตามวาระในปนี้ คือ  
  
ชื่อ-สกุล ตําแหนงในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
นายชอ สิงหเสน ี กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายนนทจิตร ตุลยานนท กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายโกศล สุริยาพร กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายศิริพงษ สมบัตศิิร ิ
นายวสันต นฤนาทไพศาล      

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาแลว และมีความเห็นดังนี ้
1) เนื่องดวยนายชอ สิงหเสนี ไมประสงคจะตอวาระการเปนกรรมการ  จึงเห็นสมควรให
แตงตั้ง นายหยกพร   ตันติเศวตรัตน เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ประเภทกรรมการ 
อิสระ แทนวาระของนายชอ สิงหเสนี  
2) เห็นสมควรใหแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน ไดแก 1. นายนนท
จิตร ตุลยานนท 2. นายโกศล สุริยาพร 3. นายศิริพงษ สมบัติศิริ และ 4. นายวสันต   
นฤนาทไพศาล ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณาดวย)ไดพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ถึงความเหมาะสมและ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยเห็นวากรรมการทั้ง 5 ทานขางตน มีคุณสมบัติครบถวน  ไม
มีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรใหแตงตั้ง กรรมการใหม 1 ทาน คือ นายหยกพร    ตันติเศวตรัตน  และ
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 1. นายนนทจิตร ตุลยานนท 
2. นายโกศล สุริยาพร 3. นายศิริพงษ สมบัติศิริ และ 4. นายวสันต นฤนาทไพศาล ใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้ง
ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไดมีแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
สําหรับประวัตยิอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตางๆ จํานวนปที่เปนกรรมการ การถือหุนในบริษัทและการดํารงตําแหนงในกจิการอื่นๆ 
รวมทัง้สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2559 และปที่เขารวมเปนกรรมการ 
ของแตละทานไดแนบทายหนังสอืเชิญประชมุไวแลว 

 
คุณอนุพงษ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ โดยจะ
ลงมติแยกเปนรายคน 
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มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั �ง นายหยกพร   ตนัติเศวตรตัน์ ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการแทนนายชอ สิงหเสนี 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,307,454,002 100.00 

ไมเห็นดวย 0 0.00 

งดออกเสียง 11,000 - 

บัตรเสีย 0 0.00 

รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 

 มีมติอนุมติัเลือกนายนนทจิ์ตร ตลุยานนท ์กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,234,822,617 96.8523 

ไมเห็นดวย 72,631,385 3.1476 

งดออกเสียง 11,000 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 

มีมติอนุมติัเลือกนายโกศล สริุยาพร กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,234,822,617 96.8523 

ไมเห็นดวย 72,631,385 3.1476 

งดออกเสียง 11,000 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 

มีมติอนุมติัเลือกนายศิริพงษ์ สมบติัศิริ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,292,269,209 99.3419 

ไมเห็นดวย 15,184,793 0.6580 

งดออกเสียง 11,000 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 

มีมติอนุมติัเลือกนายวสนัต ์นฤนาทไพศาล กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,297,145,402 99.5532 

ไมเห็นดวย 10,308,600 0.4467 

งดออกเสียง 11,000 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
กรรมการที่ครบวาระกลับเขาที่ประชุม คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ทาํหนาที่ในที่ประชมุตอ 

 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณอนุพงษแถลงวา คาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจําป 2560 แก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
บริหารความเส่ียง มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. คาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 

2.    คาเบี้ยประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 

 ป 2560 (บาท/ครั้ง) ป 2559 (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 12,500 12,500 

กรรมการ  10,000 10,000 

 
ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบรหิารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม
ดังกลาว หลักเกณฑการพจิารณาคาตอบแทนดังกลาวไดแนบในหนังสือเชิญประชมุแลว 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม อยากทราบรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับประสบการณการ 

ทํางานของคุณพรวุฒ ิ สารสิน กรรมการอิสระ วามีความเกี่ยวพันตอธุรกิจ
อสังหาริมทรพัยอยางไรบาง 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชี้แจงวา คุณพรวุฒิ มีประสบการณการทํางานในตําแหนงประธาน 
กรรมการ ของบริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจดานการบริโภค จึงมี
ประสบการณในแงตลาดผูบริโภค และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 ป 2560 (บาท/เดือน) ป 2559 (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 55,000 

กรรมการ  45,000 45,000 
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ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ โดยวาระ
นี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,307,342,512 99.9946 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 123,590 0.0053 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,362 ราย) 2,307,466,002 100.0000 

 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการจา่ยบาํเหน็จกรรมการ  

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะ 
อนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรขอจายบาํเหน็จใหกับกรรมการ
ทุกๆทาน สําหรบัป 2559 รวมเปนเงินไมเกิน 4.70 ลานบาท (สําหรับป 2558 เปนจํานวน
เงินไมเกิน 4.70 ลานบาท)   
 

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานที่มีสวนไดเสีย โดยเปนผูถอืหุนของบรษิัท 
ซึ่งถือวาไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไมลงคะแนน เน่ืองจากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยทางเลขานุการจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
คําถาม  คุณเกริก สามนตธรรม สอบถามวา เนื่องจากกรรมการหลายทานเปนผูมีความรู 

ความสามารถดานการเงิน จึงอยากทราบความแตกตางของแตละทาน 
คําตอบ  คุณอนุพงษ ชี้แจงวา การเงินมีหลายภาคสวน ซึ่ง รศ.ดร.นริศ เชี่ยวชาญดาน

การเงินมหภาค สวน คุณศิริพงษ เปนผูเชี่ยวชาญดาน Investment banking และ 
lending และคุณนนทจิตร มีความเชี่ยวชาญเรื่องสินเชื่อรายยอย  

 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ โดยวาระ
นี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  1,573,446,063 99.9590 

ไมเห็นดวย 521,702 0.0331 

งดออกเสียง 123,590 0.0078 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,359 ราย) 1,574,091,355 100.0000 

 
โดยในวาระนี้มีกรรมการทีม่ีสวนไดเสียโดยเปนผูถือหุนของบรษิทั และมารวมประชมุ ซึ่ง
ถือวาไมมีสิทธิออกเสียง จํานวน 7 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 734,281,947 หุน 

 
วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ   

 
ที่ประชุมไดพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น 
 
คําถาม  คุณสุริยนต จิตราภัณฑ ผูถือหุนรับมอบฉันทะ อยากทราบวา ในป 2560 นี้ เอพีมี

ทั้งหมดกี่โครงการ รวมถึงมุมมองธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2560-2561 และ
แนวโนมการบริหารจัดการดาน property management  

คําตอบ  คุณอนุพงษ  ชี้แจงวา ในปนี้มีโครงการที่จะเปดตัวทั้งสิ้น 18 โครงการ (รวมใน
สวนของโครงการรวมทุน) มูลคาโครงการทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ลานบาท โตขึ้น
กวาปกอนประมาณ รอยละ 80 โดยจะเปดตัวในชวงไตรมาส 2 และ 3 เปนหลัก 
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม  

 
ในแงตลาดอสังหาริมทรัพยป 2560-2561 จะมีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสังหาฯ 
โดยแทจริง ในแงขนาดของซัพพลาย และตลาดจะขึ้นอยูกับรายใหญเปนหลัก 
และจะมีการแขงขันกันอยางรุนแรง และตองทําทุกอยาง และขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการบริหารในทุกๆดาน  
 

 สําหรับดาน property management เปนหนึ่งในกลยุทธของบริษัท และเรา
พยายามปรับปรุงคุณภาพอยูตลอด ซึ่งตอนนีอ้ยูในชวงระหวางการเตรียมกลยุทธ 
โดย เราไดมีการรวมมือกับอาจารยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญอยางมากในดานนวัตกรรม และการกําหนดกลยุทธ มีการทําวิจัย
เกี่ยวกับบริษัทอสังหาริมทรัพย และจะนําผลการวิจัยมาปรับใช ซึ่งจะมานําเสนอ
ในโอกาสหนา 

 
คําถาม   คุณสุริยนต จติราภัณฑ สอบถามเพิ่มเตมิวา ในวิสัยทศันของทาน CEO  

นับตั้งแตป 2560 เปนตน ตลาดจะยังเปนคอนโดอยูอีกไหม และจะ over supply 
หรือไม อยางไร 

คําตอบ  คุณอนุพงษ  ชีแ้จงวา สําหรับตลาดคอนโด ความยากลําบาก คือ การซื้อที่ดินใน 
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ราคาที่เหมาะสม เราจะซื้อที่ตอเมื่อเอาที่มาแลวราคาสุดทายสามารถตอบโจทก
เราได และเราตองบาลานซ ซัพพลาย และดีมานด ใหด ี
 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบัน เด็กรุนใหมครองตลาดในการซ้ือ เนื่องจาก ไลฟ
สไตลการใชชีวิตของคนรุนใหมมี geographic demand เปล่ียนแปลงไปพรอมๆ
กับ การขนสงสาธารณะ ที่เพิ่มเขามา  ซึ่งจะทําใหคอนโดยังไงกจ็ะยังขายได  แต
ปญหาที่เกิด มาจากซัพพลายทีม่ีมากเกินไป แตผูประกอบการรายใหญ ก็ตองมี
ความระมัดระวังมากยิง่ขึ้น ไมใหซัพพลายในตลาดมากเกินไป และผูประกอบการ
ก็ตองทําการบานใหละเอียดมากขึ้น เชน คอนโด ตองพจิารณาไปถึง 3 สวน ขาย
อะไร ขายเทาไหร และขายที่ไหน ซึ่งผูประกอบการรายใหญตองหาโอกาสในแต
ละ สวนและเปดโครงการใหได ซึ่งกลยุทธของเอพี ก็คือตองมาคอยดูกันทุกวันวา
ใครเปดโครงการอะไร และเปดหูเปดตามองตลาดซึ่งเคล่ือนไหวเร็วมาก เพื่อหา
โอกาสที่เหมาะสมที่สุด 

 
คําถาม  คุณกัลยา เหรียญสุโขพร ผูถือหุนมาประชมุดวยตนเอง ชีแ้จงวา เนื่องจากตนเปน

ลูกคา RHYTHM สาทร  และ RHYTHM สุขุมวทิ 36-38  มีความกังวลในเรื่อง
การบริหารจัดการของ RHYTHM สาทร  อยากฝากคุณอนุพงษและทมีงานให
ชวยดแูลดวย 

คําตอบ  คุณอนุพงษ รับทราบและจะชวยดูแลอยางเต็มที่ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ โดยมีการ
มอบหมายใหคยุปยวัฒน เขาไปดูแลอยางใกลชิด 

 
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของ และปดประชมุเมื่อเวลา 16.30 น. 
 

 

    ลงชื่อ                     /s/                       ประธานเจาหนาที่บริหาร 

       (คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน) 
 
 

 
 

       ลงชื่อ                /s/                       เลขานุการคณะกรรมการ 

         (นายประมาศ  ขวัญชื้น) 


