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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 27 เมษายน 2560 
ณ ห้องมีตติง้รูม 1-4 โซนบี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

 
รายชื่อกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. รศ. ดร. นริศ  ชยัสตูร  ประธานกรรมการ 
2. คณุอนพุงษ์  อศัวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. คณุพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
4. คณุพนัธ์พร  ทพัพะรังสี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุนนท์จิตร  ตลุยานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
6. คณุโกศล   สริุยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
7. คณุพรวฒุิ  สารสนิ  กรรมการ 
8. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการ 
9. คณุศิริพงษ์   สมบติัศิริ  กรรมการ  
10. คณุกิตติยา  พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมการ 
11. คณุวิษณุ   สชุาติล า้พงศ์ กรรมการ 
12. คณุวสนัต์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

1. คณุชอ    สงิหเสนี   กรรมการ 

รายชื่อผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1. คณุสาธิดา   รัตนานุรักษ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุสิริมนตร์      โชคครรชิตไชย     ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุภูมิพฒัน์  สนิาเจริญ เลขานกุารบริษัท 
4. คณุจิตอาภา  อมัราลขิิต รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงินและบญัชี 

 
โดยมี คุณประมาศ  ขวญัชืน้  เลขานกุารคณะกรรมการ ท าหน้าที่เลขานกุารที่ประชมุ 
 
เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 
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คณุประมาศ  แนะน าคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชมุ รวมทัง้เจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิส
เท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากว่า 10 ปี เป็นผู้มาดแูล
จดัการในเร่ืองการนบัคะแนน 
 
รศ. ดร. นริศ ชัยสตูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชมุ โดยขอให้คณุอนุพงษ์ อัศวโภคิน ในฐานะรองประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่ด าเนินการประชมุและขอให้คุณประมาศ   ได้แจ้งองค์ประชุม 
รวมทัง้รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ 
 
คณุประมาศ   ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ณ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุ ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 168 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 737,103,477 หุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะมา   1,125 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,569,736,331 หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,293 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,306,839,808 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 73.3285 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 3,145,899,495 หุ้น 
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  
 
ในปีนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ในระหว่างวนัที่ 1 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ไม่มีผู้ใดเสนอ
ระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบคุคลเข้ามา 
 
ต่อจากนัน้ ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบว่า 
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระจะด าเนินการไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามที่กฎหมายก าหนด  
 

 หลงัจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนมุติั คณุอนพุงษ์จะขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง ซึง่จะใช้
หลกัการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง (One share One vote) โดยคณุอนพุงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีงให้ยกมือ 

 เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหกัจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  

 หลงัจากนบัคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชมุจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชมุ 

 ส าหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้สง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัจากจบการประชมุ 

 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้ นที่ ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว กรุณาไม่ยกมือออกเสียง
ลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ า้ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านัน้ ที่จะ
ลงคะแนนในห้องประชมุ 
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 ในวาระทัว่ๆ ไป จะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสนิ ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่าน
มีสทิธิออกเสยีงได้ตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  

 ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนบัคะแนนต่างออกไป เลขานกุารจะแจ้งให้ทราบก่อน
ลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัจะมีผู้ ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม 
เป็นต้น 

 ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชมุ คะแนน
รวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสยีงจริงของผู้ ถือหุ้นที่มาออกเสยีงทนัในวาระนัน้  

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของ ก.ล.ต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือ
ตวัแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคดัค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตวั
ต่อที่ประชมุโดยยกมือขึน้ขออนุญาตจากคุณอนพุงษ์ แล้วแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้
ถือหุ้น หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด  

 
เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว จงึเร่ิมเข้าสูว่าระการประชมุ โดยคณุอนพุงษ์ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือ

วันที่ 28 เมษายน 2559 

คณุอนพุงษ์ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดังกลา่วซึง่ได้แจกไป
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว  
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ค าถาม  คณุเกริก สามนต์ธรรม ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จากรายงานประจ าปี หน้า  

34 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จ านวนกว่า 20,000 ล้านบาท จึงอยากให้ก าลงัใจ
คณะกรรมการ  และอยากให้เพิ่มข้อมูลในส่วนของ GDP และ ราคาหุ้นย้อนหลงัใน
รายงานประจ าปี  

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์จะรับไว้พิจารณา 
   

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวันท่ี   28 เมษายน  2559 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,245,662,454 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 61,257,500 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,306 ราย) 2,306,919,954 - 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 

คณุอนพุงษ์ ได้แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี  ้
ยอดจองในปีที่ผ่านมา มลูค่า 22,365 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกบัปี 2558 
เนื่องจากสถานการณ์ในไตรมาส 4 ท าให้เลือ่นเปิดตวัโครงการใหม่ รายได้ปี 2559 จ านวน 
20,253 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 12,947 ล้านบาท และแนวสงู 6,706 ล้านบาท ซึ่งไม่รวม
รายรับจากโครงการร่วมทนุ ซึง่จะเห็นได้ว่าการรับรู้รายได้จะสงูมากในไตรมาส 4 เนื่องจากมี
การโอนคอนโดหลายโครงการ ทัง้โครงการของเอพีและโครงการร่วมทนุ ได้แก่ RHYTHM 
สขุมุวิท 42 RHYTHM อโศก และ Aspire งามวงศ์วาน ส าหรับรายได้รวมในปี 2559 (เมื่อรวม 
100% โครงการร่วมทนุ) มีจ านวนทัง้สิน้ 24,991 ล้านบาท ท าให้อตัราการเติบโตโดยรวม
เพิ่มขึน้ถงึ 13%  ในไตรมาส 4 มียอดโอนสงูถึง 11,528 ล้านบาท นบัเป็น record high โดย
โครงการที่อยู่ภายใต้การร่วมทนุ ได้แก่ Aspire รัชดา-วงศ์สว่าง RHYTHM อโศก 2 และ 
Aspire ท่าพระ  ในสว่นอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 34.4  อตัรา
ก าไรสทุธิร้อยละ 13.3 ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.83 เป็น 0.86 หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น-สทุธิ ลดลงจาก 0.81 เป็น 0.70 เท่า 

นอกจากผลการด าเนินการในเชิงตัวเลขแล้ว บริษัทยังได้มีการด าเนินการในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลา่วคือ ภายหลงัจากที่บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น รวมถงึการอนมุัตินโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ได้แก่ 1) 
นโยบายการแจ้งเบาะแสทุจริต 2) มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 3) นโยบายการรับ การให้
ของขวัญ ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่นใดและการเลีย้งรับรอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตราการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อขอรับรองจากคณะ กรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ใน 
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รอบการพิจารณาประจ าไตรมาสที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และได้รับการรับรอง
ให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวนัที่ 
9 มีนาคม 2560 โดยรายละเอียดทัง้หมดได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 

 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ค าถาม  คณุเกริก สามนต์ธรรม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อ้างอิงจากรายงานประจ าปี

หน้า 27 เร่ืองภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 1) อยากทราบเร่ืองดีมานด์และซัพพลาย 
และให้แสดงข้อมูลว่ามีโครงการของเอพีตัง้อยู่ที่ใดบ้าง รวมถึงแสดงรายละเอียด
เร่ืองสต๊อกสนิค้าว่าเหลอืขายประมาณไหน 2) อยากทราบเร่ือง rejection rate ของ
คอนโด ว่าเป็นอย่างไร 3) การวางวิสยัทัศน์ส าหรับการเติบโตของธุรกิจในปีนี ้ว่า
เป็นอย่างไร    

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงแต่ละประเด็นดงันี ้ 
1) ถ้ามองการเติบโตของโครงการ การเปิดตวัโครงการใหม่ในปีนี ้เฉพาะในไตรมาส
แรก คอนโดลดลง 21% บ้านเด่ียวลดลง 66% ซึ่งจริงๆแล้ว ตลาดอสังหาฯ จะดู
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จะต้องดูทัง้ดีมานด์และซัพพลายควบคู่กัน  โดยถ้ามอง
ย้อนหลงักลบัไป เอพี เราจะมีวิธีค านวณสต็อกที่มีในตลาด โดยสต็อกของบ้านเด่ียว
ที่มี จะมีขายได้อีกประมาณ 4.23 ปี ทาวเฮ้าส์ มีขายได้อีก 3.33 ปี ซึง่ยงัไม่น่าห่วง 
แต่ส าหรับคอนโด ดเูผินๆ จะค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่งโดยปกติในภาพรวม คอนโดจะ
มีอัตราการขายหมดอยู่ที่ภายใน 1 ปี แต่ในปี 2008 ตลาดมีสต็อกสงูมาก โดยที่
เหลือเยอะจะเป็นคอนโดในระดับราคาประมาณ 1 ล้านกว่า และในปี 2009 ถึงปี 
2010 การเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ของตลาดโดยรวมก็ลดลง ซึง่จากที่เรียนว่า ตลาด
โดยรวมนัน้เป็นเร่ืองของดีมานด์และซัพพลาย ซึง่ประเด็นที่จะท าให้ขายได้คือสต็อก
ที่ออกมาจะต้องไม่เยอะเหมือนอดีต โดยยกตัวอย่าง เอพีเอง ปีที่แล้วเรามีโครงการ
ใหม่จะเ ปิด แต่ต่อมาเมื่อ เห็นว่าตลาดยังไม่ใช่  เ ราก็ชะลอการเปิด ซึ่ง ก็มี
ผู้ ประกอบการหลายรายที่ชะลอการเปิดโครงการใหม่  ซึ่งการที่ทุกคนชะลอ ก็
หมายถงึชะลอการซือ้ที่ด้วย จะไม่มีการถือที่ดินจนเกินตวั 
 
ปีนี ้จะเห็นได้ว่าตลาดอสังหาฯ จะอยู่ในมือของผู้ พัฒนาอสงัหาฯ รายใหญ่ ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และมีอิทธิพลต่อตลาดจริงๆ โดยปีนีก้ลยุทธ์ของแต่ละ
บริษัทฯ ก็จะเป็นคีย์หลกัที่แตกต่างกันออกไป และคงจะไม่เห็นการเติบโตที่เหมือนๆ 
กนั อาจจะมีบางรายที่ยอดขายลดลง ก าไรลดลง 
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2) คณุจิตอาภา รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงินและบัญชี ได้ชีแ้จงประเด็นนี ้
ว่า ส าหรับ rejection rate โดยรวมจะอยู่ที่  20% เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละ
segment ในสว่นของตลาดล่าง ราคาขายประมาณ 2 ล้านต่อยนูิต จะอยู่ที่ประมาณ  
30-35% สว่นตลาดระดบักลางไปจนถงึบนจะมีอตัราอยู่ที่  15-20%  
   
3) คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงต่อไปว่า คอนโดของบริษัทฯที่จะเปิดปีนี ้ สว่นใหญ่จะเป็น
คอนโดในเมือง ซึ่ง 3 โครงการหลกั มลูค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท จะเป็น
โครงการร่วมทนุกบัมิตซูบิช ิ ซึง่มีราคาระหว่าง 100,000 - 150,000 ขนาดห้อง
ประมาณ 30 ตร.ม. ซึง่เป็นที่ต้องการของตลาด ต าแหน่งที่ตัง้ใจกลางเมืองหรือไม่
ห่างจากบริเวณรถไฟฟ้านกั เช่น โครงการบริเวณถนนวิทย ุและลาดพร้าว ซึง่บริษัท
มีการพิจารณาซือ้ที่ดินอย่างรอบคอบ และเปิดโครงการอย่างระมดัระวงั   

ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี ้อ้างอิงจากรายงานประจ าปี หน้า  
35  เร่ือง โครงการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั  
1) เอพีต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดในการระบายสต๊อก 
2) ในตลาดต่างประเทศ เช่น สงิคโปร์ บ้านมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 5  
ต่อปี ในสว่นของเอพี มลูค่าบ้านที่เปิดขายโดยเฉลีย่เพิ่มขึน้ร้อยละเท่าใด และ profit 
margin จะเป็นอย่างไร 
 

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงแต่ละประเด็นดงันี ้ 
1) การลดลงของสต๊อกเป็นเร่ืองที่ประมาณการได้ล าบาก เพราะในปีนีเ้รามีโครงการ
ใหญ่เปิดตวั 3 โครงการ สต๊อกจะมีเท่าไหร่ คงจะต้องดยูอดขายตอนเปิดตัวว่าไปได้
ดีขนาดไหน ทัง้นี ้การพิจารณาสต๊อกต้องแยกเป็นสนิค้าที่สร้างเสร็จแล้วกบัยงัสร้าง
ไม่เสร็จ หากเป็นสต๊อกสินค้าของตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ ถึงจะมีเหลือเยอะหลงัจาก
การขายเปิดตัวก็ยงัไม่เป็นประเด็นเพราะยงัมีเวลาในการขายต่อไป 3 ปี จนกว่าตึก
จะสร้างเสร็จ ทัง้นีก้ารคาดการณ์สต๊อกว่าจะมีแค่ไหน เป็นเร่ืองยาก ขึน้ๆ ลง เพราะ
ขึน้กับว่าโครงการเปิดตัวขนาดไหน และยอดจองเบือ้งต้นได้มากเท่าไหร่ ซึง่เราจะ
มอนิเตอร์เร่ืองการขายตลอดไปจนถึงวันที่ตึกเสร็จ ซึ่งถ้าตลาดไม่ดีเราจะไม่เปิด
โครงการใหม่ ซึ่งปัจจุบันโครงการที่มีการเปิดตัว บริษัทได้พิจาณาแล้วว่าเป็นที่
ต้องการของตลาด จงึมีความมัน่ใจ 
 
2) เร่ืองราคาบ้านในสิงคโปร์ที่ลดราคา ส าหรับเมืองไทยมีตัวแปรส าคัญที่ท าให้
แตกต่าง คือ การขยายตัวของ mass transit  ที่ยงัไม่จบ ถ้าเสร็จเรียบร้อยทัง้ระบบ 
จะมีสถานีเพิ่มขึน้อีกมาก ท าให้ราคาที่ดินติดรถไฟฟ้านัน้มีราคาเพิ่มขึน้เร็วมาก 
สง่ผลให้ราคาบ้านเพิ่มขึน้ตามไปด้วย   
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ส าหรับสิงคโปร์ ราคาบ้านลงเพราะ เป็นที่ ดินเ ดิม บ้านเดิม ไม่มี  product 
replacement เข้ามาใหม่ และรถไฟฟ้าเสร็จหมดแล้ว ไม่มีทางเลอืกใหม่ๆ ในขณะที่
คนไทยมีทางเลือกส าหรับรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ที่ก าลงัจะเปิด เมื่อเปิดตัวแล้วราคา
บ้านอาจจะถูกกว่าและเป็นทางเลือกให้ผู้ ซือ้  ซึ่งแตกต่างจากที่สิงคโปร์ที่ ไม่มี
ทางเลือก ทัง้นี ้ไทย สิงคโปร์ รวมถึงฮ่องกง อยู่ในสถาณการณ์ ที่แตกต่างกันโดย
สิน้เชิง 
 

ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม ซกัถามเพิ่มเติม ดงันี  ้
อยากทราบว่าเอพีมีแนวโน้มที่จะไปเปิดในต่างจงัหวัดด้วยหรือไม่ มีมมุมองเก่ียว 
กบัตลาดต่างจงัหวัดอย่างไร 
 

ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ ชีแ้จงว่าตลาดคอนโดในต่างจังหวัดไม่สู้ ดีนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 
ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเร่ืองผลติผลทางการเกษตรที่ไม่ดีท าให้เศรษฐกิจ
เลวร้ายลง และดจูากซพัพลายที่มีในตลาดต่างจงัหวดัที่มีเหลอืเยอะ  
 
แต่ในฐานะผู้ประกอบการอสงัหาฯ ก็ยงัคงมองโอกาสในการเปิดตลาดอยู่เสมอ ซึ่ง
บริษัทจะไปเมื่อมีความมั่นใจ และระมัดระวังแล้วจึงจะไป แต่จะไม่ไปด้วยคอนโด 
แต่จะมองหาโมเดลอื่นที่เหมาะสม  

  
ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการด าเนินงานปี 2559 ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบแล้ว ในวาระก่อน รวมทัง้รายงานประจ าปี และงบการเงินได้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม  อยากทราบความเห็นของ รศ.ดร. นริศ เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 

ในปัจจบุนันี ้ ซึง่มีหนีค้รัวเรือนค่อนข้างสงู ประมาณร้อยละ 48 มีประเด็นอะไรน่า
วิตกกงัวลหรือไม่ 

ค าตอบ  รศ.ดร.นริศ มีความเห็นว่าภาพรวมยังมีศักยภาพที่ดี และเอพีก็มีกลุ่มลกูค้าชัดเจน  
และหนีค้รัวเรือนจะว่าสงูก็ยังไม่เชิง เพราะอย่างเช่นโครงการบ้านหลงัแรก คนก็ยงัมี
ความต้องการ ยงัมีศกัยภาพที่จะซือ้ และ Housing Starts จากประชากรจบใหม่ที่ 
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เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานก็มีอยู่ ซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีมาก และภาวะที่
ดอกเบีย้ต ่า อ้างอิงจากสถิติทางเศรษฐศาสตร์ จะมี Housing Starts เยอะ ซึ่งเป็น
โอกาส เพราะคนตัดสินใจซือ้บ้านง่ายเพราะดอกเบีย้ที่ต ่า  ซี่งเป็นผลดีกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ด้วย  

 
ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อยากทราบรายละเอียด 

ทิศทางของโครงการร่วมทนุ 
 

ค าตอบ  คณุอนงุพงษ์ชีแ้จงว่า บริษัทตดัสนิใจท าโครงการร่วมทนุ จากสาเหตุหลกั 2 ประเด็น 
1) ความรู้โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างและ 2) การออกแบบ ที่เขาจะแบ่งปันและเรา
ได้เรียนรู้จากเขา ซึ่งญ่ีปุ่ นมีความเชี่ยวชาญด้านจัดการพืน้ที่เล็กๆ เป็นอย่างมาก 
นอกจากนัน้เรายังได้เรียนรู้เร่ืองขัน้ตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ เพราะญ่ีปุ่ น
แข็งแรงในเร่ืองนีม้าก และถงึวนันีท้างเอพีได้น ามาปรับใช้หลายๆ เร่ือง และจะยงัคง 
implement ต่อไป   

 
ในปัจจุบัน บริษัทได้ตัง้บริษัทที่เป็นแกนในการท าโครงการร่วมทุน ชื่อ บริษัท พรี
เมียม เรสซิเดนท์ จ ากดั  และมีชาวญ่ีปุ่ นมาประจ าอยู่ที่ส านกังานในเมืองไทย 4 คน 
ทัง้ด้านการเงิน ขาย และก่อสร้าง เพื่อให้ขัน้ตอนการท างาน และการแบ่งปัน know 
how คล่องตวัมากขึน้ นอกจากนี ้การท าโครงการร่วมทนุยังช่วยเรามากในด้านการ
กระจายความเสี่ยง กล้าที่จะซือ้ที่แปลงใหญ่ขึน้ ราคาสงูขึน้ และท าให้โครงการที่จะ
เปิดในปีนีจ้ะใหญ่ขึน้ ซึง่โครงการใหญ่จะได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของการดีไซน์
จะดีกว่า ค่าก่อสร้างต่อ ตร.ม. ก็จะถกูลง และมีสว่นกลางที่จะดหูรูหรากว่า 

 
โดยนโยบายต่อจากนี ้เอพียังคงท าโครงการร่วมทุนต่อไป ซึ่งคอนโดก็อาจจะมีทัง้
โครงการที่เป็นของเอพีเองหรือโครงการร่วมทนุ แล้วแต่ความเหมาะสม  

 
ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม  สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคต โครงการร่วมทุน มีสดัส่วน

รายได้อย่างไร คาดการณ์ก าไรก่ีเปอร์เซนต์ และ มีแผนจะท าธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่ 
ค าตอบ  คุณอนพุงษ์ชีแ้จงว่า บริษัทมองถงึการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง ซึง่เราจะถือว่า โครงการ

ร่วมทนุ เป็นสว่นหนึง่ของคอนโดที่บริษัทฯ ท า ซึง่เรามีการบริหารบาลานซ์ สดัสว่น
ของรายได้ ทัง้แนวราบและแนวสงูในสดัสว่น 50:50 เพื่อเป็นการระมดัระวงัเร่ือง
ความเสีย่งกรณีสว่นใดส่วนหนึง่เกิดปัญหาขึน้ ทัง้นีเ้ราไม่ได้มองว่าต้องท าโครงการ
ร่วมทนุให้ได้เท่าไหร่ แต่โครงการร่วมทนุจะเป็นสว่นหนึง่ของสดัส่วนคอนโด ซึง่ต้อง
บาลานซ์ ให้ได้ 50:50   
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ส าหรับเร่ืองธุรกิจอื่นๆ มีการมองอยู่เหมือนกัน แต่ต้องมองหาโมเดลธุรกิจที่ดี และ
เหมาะสม ซึง่ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป โดยระมัดระวงัไม่ให้กระทบความสามารถใน
การท าก าไรของธุรกิจหลกั  

 
ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของจีนที่มา 

เปิดขายในบริเวณรัชดา-พระราม9 ท าให้บริษัทเสยีประโยชน์หรือไม่ และเอพีสนใจ
จะท าธุรกิจในด้าน property complex ด้วยหรือไม่ และจะไปลงทุนต่างประเทศ
หรือไม่ 

ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ ชีแ้จงว่า การท าธุรกิจอสงัหาฯในต่างประเทศเพื่อขาย ไม่ใช่เป็นเร่ือง
ง่าย เพราะเป็นเร่ืองของธุรกรรมของคนในประเทศนัน้ๆ และมีปัญหาค่อนข้างมาก 
เช่นเร่ืองการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน ในอดีตเคยมีบางรายท าอสงัหาฯ เพื่อขายใน
ต่างประเทศเยอะ แต่ยงัไม่มีรายไหนประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
สว่นการท าอสงัหาฯ ให้เช่า ฝ่ายบริหารเอพีมีความเห็นว่า ยังไม่มองตรงนัน้เพราะ
ไม่ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจเท่าที่ควร ได้ผลตอบแทนช้า และไม่ใช้สิ่งที่เรา
เชี่ยวชาญ  
 
สว่นในด้านการท าธุรกิจศูนย์การค้า ปัจจบุันจะเห็นได้ว่ามีรายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายที่
ประสบผลส าเร็จและนบัเป็นธุรกิจที่ต้องการความช านาญเฉพาะทาง  
 

ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่า ในรายงานประจ าปี หน้า 45 อยาก 
ทราบว่า 1) รายได้อื่น คืออะไรและมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร 2) มองว่าตลาด
พทัยาเป็นอย่างไร 

ค าตอบ คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงว่า 1) ตามที่มีระบไุว้ในรายงานประจ าปี รายได้อื่นประกอบด้วย  
ก าไรจากการขายเงินลงทนุให้แก่ทางญ่ีปุ่ น เพราะเวลามีการท าโครงการร่วมทนุ เรา
มี opportunity cost ซึง่เราคิดเข้าไปในการขายเงินลงทนุ โดยทางญ่ีปุ่ นยอมรับ แต่
จ านวน opportunity cost จะขึน้ลงตามแต่ละโครงการ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการถือ
ที่ดินก่อนการร่วมทนุ  
นอกจากนี ้ก็เป็นรายได้เลก็น้อยอื่นๆ เช่น เงินปันผลรับ ดอกเบีย้รับ และรายได้อื่นๆ  
 
2) ส าหรับตลาดพทัยา มีสนิค้าในตลาดที่ยงัขายไม่หมดค่อนข้างมาก ราคาที่ดิน
แพง ซึง่ท าแนวราบไม่ได้แล้ว จงึไม่น่าสนใจที่จะไปลงทนุ  
 

ค าถาม คุณเกริก สามนต์ธรรม สอบถามเพิ่มเติมว่า เอพียงัมีความจ าเป็น ต้องออกหุ้นกู้
หรือไม่ การกู้ ยืมเงินจากธนาคารจะถูกว่าหรือไม่ 
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ค าตอบ   คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงว่า การกู้ ยืมเงินจากธนาคารแพงกว่า ในสว่นของการออกหุ้นกู้  

บริษัทจะออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิม โดยพิจารณาถงึระยะเวลาครบก าหนดช าระให้
เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระของบริษัทจนเกินไป และเราค่อนข้างระมัดระวังและ
รักษาวินยัในเร่ืองการออกหุ้นกู้มาตลอด 

 
  ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,298,496,190 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 8,801,700 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,348 ราย) 2,307,297,890 - 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็น

เงนิส ารอง 

  คณุอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีก าไรสทุธิในปี 2559 เป็นเงิน 2,702 ล้าน
บาท คิดเป็นก าไร 0.86 บาท/หุ้น และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ก าไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ  35 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปัน
ผลของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และจะก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ ให้รวบรวมรายชื่อ ม.
225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทัง้หมดที่จ่ายใน
ครัง้นี ้จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอัตราร้อยละ 30 ดงันัน้ ผู้ ได้รับเงินปันผล
สามารถหกัเครดิตภาษีได้ในอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

ในสว่นการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมายครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จงึไม่มีความ
จ าเป็นจะต้องส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้  

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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ค าถาม  คณุเกริก สามนต์ธรรม กลา่วขอบคุณคณะกรรมการและพนกังานทกุท่าน และ 

อยากให้มีการพิจารณาให้มีของที่ระลกึให้กบัผู้ ถือหุ้นในโอกาสครบรอบ 25 ปี 
ของบริษัท 

ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ขอรับไว้พิจารณา 
   

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และรับทราบการ

จดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,307,317,132 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 2 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,353 ราย) 2,307,317,134 - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี  2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี 

คุณพันธ์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า  ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สงัเกตการณ์การปฏิบติังานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทครัง้ที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มี
ประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนีบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ยงัท าหน้าที่สอบบัญชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10  ปี จงึมี
ความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบติังานร่วมกบับริษัทได้เป็นอย่างดี       

ดังนัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดย 

 นางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลง
ลายมอืชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556)  

 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 
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 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 
2559) 

(ทัง้สามท่านเป็นผู้ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีปี 2560 
โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000  บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2559 เป็นเงิน 2,100,000 บาท) 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

 
คณุพนัธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ค าถาม   คณุเกริก สามนต์ธรรม มีค าถามถงึผู้สอบบัญชีว่า ในหน้า 116 การหกัค่าเสือ่มราคา

สะสม หกัอย่างไร และคืออะไร และการหกัค่าเสือ่มราคาระหว่างปี คืออะไร และมี
รายละเอียดและหลกัเกณฑ์ในการหกัค่าเสือ่มอย่างไร   

ค าตอบ  คณุสาธิดา ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงว่า จากนโยบายบญัชีของบริษัทในหน้า 97 บริษัทจะ
ตดัค่าเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพย์ คือ ห้องเช่า ห้องชดุ เวลาประมาณ 20 ปี เป็น
ค่าเสือ่มราคาสะสมและตดัไปจนครบ 20 ปี  

 ส่วนของสินค้าคงเหลือ ต้องดูว่าขายได้หรือไม่ และเทียบกับราคาตลาด ถ้าราคา
ลดลงจะมีการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของสนิค้าคงเหลอื  
สว่นที่ดินรอการพฒันา ถ้ายังไม่พัฒนา จะเทียบกบัราคาตลาด ถ้าราคาต ่ากว่าจะมี
การตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่า 
    

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุพนัธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,307,427,266 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,355 ราย) 2,307,427,266 - 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

คณุอนพุงษ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนีจ้ะมี  
1.นายชอ สิงหเสนี 2.นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 3.นายโกศล สริุยาพร  4.นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ 
และ 5.นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล      ดงันัน้ เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้อภิปรายกนัได้เต็มที่  จงึขอ
เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม  ตามข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการที่จะต้องออก
ตามวาระในปีนี ้คือ  
  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
นายชอ สงิหเสนี กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายนนท์จิตร ตลุยานนท์ กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายโกศล สริุยาพร กรรมการ กรรมการอิสระ 
นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ 
นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล       

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี  ้
1) เนื่องด้วยนายชอ สิงหเสนี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการ  จึงเห็นสมควรให้
แต่งตัง้ นายหยกพร   ตันติเศวตรัตน์ เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการ อิสระ 
แทนวาระของนายชอ สงิหเสนี  
2) เห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร 
ตลุยานนท์ 2. นายโกศล สริุยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบติัศิริ และ 4. นายวสนัต์   
นฤนาทไพศาล ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย)  ได้พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทัง้ 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบติัครบถ้วน  ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายหยกพร    ตนัติเศวตรัตน์  และกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ 2. นายโกศล 
สุริยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทัง้ขัน้ตอนการสรร
หากรรมการ ได้มีแสดงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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ส าหรับประวัติย่อ และประสบการณ์การท างาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการต่างๆ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทและการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทัง้
สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ของแต่ละ
ท่านได้แนบท้ายหนังสอืเชิญประชุมไว้แล้ว 

 
คณุอนพุงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์ จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยจะลง
มติแยกเป็นรายคน 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายหยกพร   ตันติเศวตรัตน์ ด ารงต าแหน่ง

กรรมการแทนนายชอ สิงหเสนี 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,307,454,002 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 11,000 - 
บตัรเสยี 0 0.00 
รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
 มีมตอินุมัติเลือกนายนนท์จติร ตุลยานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,234,822,617 96.8523 
ไม่เห็นด้วย 72,631,385 3.1476 
งดออกเสยีง 11,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
มีมตอินุมัติเลือกนายโกศล สุริยาพร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,234,822,617 96.8523 
ไม่เห็นด้วย 72,631,385 3.1476 
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งดออกเสยีง 11,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
มีมตอินุมัติเลือกนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,292,269,209 99.3419 
ไม่เห็นด้วย 15,184,793 0.6580 
งดออกเสยีง 11,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
มีมติอนุมัติเลือกนายวสันต์ นฤนาทไพศาล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,297,145,402 99.5532 
ไม่เห็นด้วย 10,308,600 0.4467 
งดออกเสยีง 11,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,361 ราย) 2,307,465,002 - 

 
กรรมการที่ครบวาระกลบัเข้าที่ประชุม คณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน ท าหน้าที่ในที่ประชุมต่อ 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมประจ าปี 2560 แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
บริหารความเสีย่ง มีรายละเอียดดงันี ้
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1.   ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

2. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

 ปี 2560 (บาท/ครัง้) ปี 2559 (บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ  10,000 10,000 

 
ทัง้นี ้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุ
ดงักลา่ว หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดงักลา่วได้แนบในหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ค าถาม  คณุเกริก สามนต์ธรรม อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประสบการณ์การ 

ท างานของคุณพรวฒุิ สารสนิ กรรมการอิสระ ว่ามีความเก่ียวพนัต่อธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง 

ค าตอบ   คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงว่า คณุพรวฒุิ มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งประธาน 
กรรมการ ของบริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการบริโภค จึงมี
ประสบการณ์ในแง่ตลาดผู้บริโภค และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนี ้
ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,307,342,512 99.9946 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

 ปี 2560 (บาท/เดือน) ปี 2559 (บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 55,000 55,000 
กรรมการ  45,000 45,000 
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งดออกเสยีง 123,590 0.0053 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,362 ราย) 2,307,466,002 100.0000 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ  

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ป ระชุมว่ า  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรขอจ่ายบ าเหน็จให้กบักรรมการทกุๆ
ท่าน ส าหรับปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 4.70 ล้านบาท (ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 4.70 ล้านบาท)   
 

โดยในวาระนีจ้ะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง
ถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
ทางเลขานกุารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปตอนนบัคะแนน 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ค าถาม  คณุเกริก สามนต์ธรรม สอบถามว่า เนื่องจากกรรมการหลายท่านเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถด้านการเงิน จงึอยากทราบความแตกต่างของแต่ละท่าน 
ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ ชีแ้จงว่า การเงินมีหลายภาคสว่น ซึ่ง รศ.ดร.นริศ เชี่ยวชาญด้านการเงิน

มหภาค สว่น คุณศิริพงษ์ เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้าน Investment banking และ lending 
และคณุนนท์จิตร มีความเชี่ยวชาญเร่ืองสนิเชื่อรายย่อย  

 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนี ้
ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  1,573,446,063 99.9590 
ไม่เห็นด้วย 521,702 0.0331 
งดออกเสยีง 123,590 0.0078 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,359 ราย) 1,574,091,355 100.0000 

 
โดยในวาระนีม้ีกรรมการที่มีสว่นได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมาร่วมประชมุ ซึง่ถือว่า
ไม่มีสทิธิออกเสยีง จ านวน 7 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 734,281,947 หุ้น 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   

 
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น 
 
ค าถาม  คุณสริุยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ ถือหุ้นรับมอบฉันทะ อยากทราบว่า ในปี 2560 นี ้เอพีมี

ทัง้หมดก่ีโครงการ รวมถึงมุมมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560-2561 และ
แนวโน้มการบริหารจดัการด้าน property management  

ค าตอบ  คณุอนุพงษ์  ชีแ้จงว่า ในปีนีม้ีโครงการที่จะเปิดตัวทัง้สิน้ 18 โครงการ (รวมในส่วน
ของโครงการร่วมทนุ) มลูค่าโครงการทัง้สิน้ประมาณ 35,000 ล้านบาท โตขึน้กว่าปี
ก่อนประมาณ ร้อยละ 80 โดยจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 2 และ 3 เป็นหลัก 
โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม  

 
ในแง่ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ปี 2560-2561 จะมีการเปลีย่นแปลงของธุรกิจอสงัหาฯ 
โดยแท้จริง ในแง่ขนาดของซพัพลาย และตลาดจะขึน้อยู่กบัรายใหญ่เป็นหลกั และ
จะมีการแข่งขันกนัอย่างรุนแรง และต้องท าทกุอย่าง และขึน้อยู่กับความสามารถใน
การบริหารในทกุๆ ด้าน  
 

 ส าหรับด้าน property management เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท และเรา
พยายามปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอด ซึ่งตอนนีอ้ยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมกลยุทธ์ 
โดย เราได้มีการร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญอย่างมากในด้านนวตักรรม และการก าหนดกลยุทธ์ มีการท าวิจยัเก่ียวกับ
บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ และจะน าผลการวิจัยมาปรับใช้ ซึง่จะมาน าเสนอในโอกาส
หน้า 

 
ค าถาม   คณุสริุยนต์ จิตราภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในวิสยัทัศน์ของท่าน CEO นบัตัง้แต่ปี  

2560 เป็นต้น ตลาดจะยังเป็นคอนโดอยู่อีกไหม และจะ over supply หรือไม่ อย่างไร 
ค าตอบ  คณุอนพุงษ์  ชีแ้จงว่า ส าหรับตลาดคอนโด ความยากล าบาก คือ การซือ้ที่ดินใน 

ราคาที่เหมาะสม เราจะซือ้ที่ต่อเมื่อเอาที่มาแล้วราคาสดุท้ายสามารถตอบโจทก์เรา
ได้ และเราต้องบาลานซ์ ซพัพลาย และดีมานด์ให้ดี 
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่ครองตลาดในการซือ้ เนื่องจากไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มี geographic demand เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ 
กับ การขนส่งสาธารณะที่เพิ่มเข้ามา  ซึ่งจะท าให้คอนโดยังไงก็จะยังขายได้  แต่
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ปัญหาที่เกิดมาจากซัพพลายที่มีมากเกินไป แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องมี
ความระมดัระวงัมากย่ิงขึน้ ไม่ให้ซพัพลายในตลาดมากเกินไป และผู้ประกอบการก็
ต้องท าการบ้านให้ละเอียดมากขึน้ เช่น คอนโด ต้องพิจารณาไปถงึ 3 สว่น ขายอะไร 
ขายเท่าไหร่ และขายที่ไหน ซึง่ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องหาโอกาสในแต่ละ ส่วน
และเปิดโครงการให้ได้ ซึ่งกลยุทธ์ของเอพี ก็คือต้องมาคอยดูกันทุกวันว่าใครเปิด
โครงการอะไร และเปิดหูเปิดตามองตลาดซึ่งเคลื่อนไหวเร็วมาก เพื่อหาโอกาสที่
เหมาะสมที่สดุ 

 
ค าถาม  คณุกัลยา เหรียญสโุขพร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ชีแ้จงว่า เนื่องจากตนเป็น

ลกูค้า RHYTHM สาทร  และ RHYTHM สขุมุวิท 36-38  มีความกงัวลในเร่ืองการ
บริหารจดัการของ RHYTHM สาทร  อยากฝากคณุอนพุงษ์และทีมงานให้ช่วยดแูล
ด้วย 

ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ รับทราบและจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่ ด้วยเจตนาบริสุทธ์ิ โดยมีการ
มอบหมายให้คยุปิยวฒัน์ เข้าไปดแูลอย่างใกล้ชิด 

 
ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ จึงกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ที่
เก่ียวข้อง และปิดประชมุเมื่อเวลา 16.30 น. 
 

 
    ลงช่ือ                                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

       (คณุอนพุงษ์  อศัวโภคิน) 
 
 

 
ลงช่ือ                                       เลขานกุารคณะกรรมการ 
       (นายประมาศ  ขวญัชืน้) 


