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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 เมษายน 2561 
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. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ 
8. คณุหยกพร  ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการ 
9. คณุพรวฒุิ  สารสนิ  กรรมการ 
10. คณุศิริพงษ์   สมบติัศิริ  กรรมการ  
11. คณุกิตติยา  พงศ์ปชูนีย์กลุ กรรมการ 
12. คณุวิษณุ   สชุาติล า้พงศ์ กรรมการ 
13. คณุวสนัต์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

ไม่มี 
 

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

 
โดยมี คุณประมาศ  ขวญัชืน้  เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เลขานกุารที่ประชมุ 

 
เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 

 
คณุประมาศ  แนะน าคณะกรรมการทัง้คณะจ านวน 13 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 100% ของกรรมการ
ทัง้หมด รวมถึงแนะน าผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากว่า 10 ปี เป็นผู้มาดแูลจดัการในเร่ืองการนบัคะแนน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 4 
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รศ. ดร. นริศ ชัยสตูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมและขอให้คุณประมาศ   ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทัง้รายละเอียดและวิธีการ
ลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบ 
 
คณุประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ณ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุ ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 147 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 735,584,184  หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะมา   1,054 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 1,520,913,276  หุ้น 
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุรวมทัง้สิน้ 1,201 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,256,497,460  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 71.7282 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 3,145,899,495  หุ้น 
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัท  

 
ในปีนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ง้
เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัที่ 1 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ไม่มีผู้ ใดเสนอระเบียบวาระและเสนอ
รายชื่อบคุคลเข้ามา 

 
ต่อจากนัน้ ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบว่า 
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระจะด าเนินการไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามที่กฎหมายก าหนด  
 

• หลงัจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนมุัติ คณุอนพุงษ์จะขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสียง ซึง่จะใช้หลกัการลงคะแนน 
1 หุ้นต่อ 1 เสยีง (One share One vote) โดยคณุอนพุงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงให้ยกมือ 

• เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ
ออกเสยีงในวาระนัน้ ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  

• หลงัจากนบัคะแนนแล้วเลขานกุารในที่ประชมุจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม 
• ส าหรับบตัรลงคะแนนในสว่นที่เห็นด้วยขอให้สง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัจากจบการประชุม 
• ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้ออกเสยีงลงคะแนนมาในใบมอบฉนัทะแล้ว กรุณาไม่ยกมือออกเสยีงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็น

การนบัซ า้ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ ถือหุ้นที่ยงัไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านัน้ ที่จะลงคะแนนในห้องประชมุ 
• ในวาระทัว่ๆ ไป จะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสนิ ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านมีสทิธิออกเสียงได้

ตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  
• ส าหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป เลขานกุารจะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น 

วาระที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัจะมีผู้ ถือหุ้นบางท่านที่จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีคะแนน
เสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ เป็นต้น 

• ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกนัไป เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชมุ คะแนนรวมที่ประกาศในแต่
ละวาระจะเป็นคะแนนเสยีงจริงของผู้ ถือหุ้นที่มาออกเสียงทนัในวาระนัน้ 

• เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเร่ืองของ Good Governance ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทน ที่ประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึน้ขออนุญาต
จากคณุอนพุงษ์ แล้วแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมทัง้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้น หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด  

 
เมือ่ได้รับทราบวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว จึงเร่ิมเข้าสูว่าระการประชุม โดยคุณอนพุงษ์ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 

คณุอนพุงษ์ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดังกลา่วซึง่ได้แจกไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุแล้ว  

 

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

   

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงได้ประชุมไป
เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 

 
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,256,511,270 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,500 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,204 ราย) 2,256,516,770 100.0000 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

คณุอนพุงษ์ ได้แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้ ในปี 2560 ที่ผ่าน
มา บริษัทมียอดจองทัง้สิน้ 42,978 ล้านบาท (รวม 100% ของโครงการร่วมทุน) คิดเป็นอัตราการเติบโต 92% 
ซึง่แบ่งเป็นยอดจองแนวราบ 14,822 ล้านบาท และแนวสงู 28,156 ล้านบาท โดยยอดจองสงูสดุอยู่ในไตรมาส 
4 มูลค่า 14,683 ล้านบาท ด้านการรับรู้รายได้ปีที่ผ่านมามีมูลค่า (ไม่รวมโครงการร่วมทุน)  22,176 ล้านบาท 
แบ่งเป็นแนวราบ 13,198 ล้านบาท คิดเป็น +1.94% แนวสงู 7,926 ล้านบาท คิดเป็น +18.2% ในไตรมาส 4 มี
ยอดการรับรู้รายได้สงูสดุที่ประมาณ 8,239 ล้านบาท  

หากพิจารณาโดยรวมโครงการร่วมทนุด้วย ยอดรับรู้รายได้ทัง้สิน้อยู่ที่ประมาณ 28,904 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึน้ +16% จากปีก่อนหน้า ในไตรมาส 4 มียอดโอนสงูถึง 10,815 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นยอดโอนมูลค่าสูง
ที่สดุของไตรมาส 4 นบัตัง้แต่มีการตัง้บริษัทมา  

ก าไรสทุธิในปีที่ผ่านมา 3,148 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.5% เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา ในปีนี ้อตัราก าไร 1 
บาท/หุ้น บริษัทพยายามรักษาสดัส่วนหนีส้ินต่อทุนมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.80 เท่า และในปี 
2561 นี ้คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการมูลค่าทัง้สิน้ 49,070 ล้านบาท แนวราบคาดการณ์ว่าจะโตขึน้จาก 
25,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 20%  สว่นคอนโดคาดการณ์ไว้ที่ 19,000 ล้านบาท โครงการที่
จะเปิดตัวแบ่งเป็นแนวราบ 31 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ ประมาณการณ์ยอดจองของปีนี ้
33,500 ล้านบาท จากการประเมินยอดขายไว้ที่ 45% อย่างไรก็ตาม หากดูเป้ายอดจองแนวราบ น่าจะโตขึน้ 
21% จากในปีที่ผ่านมา 14,822 เป็น 18,000 ล้านบาท สาเหตเุนื่องจากจะมีโครงการแนวราบเปิดตัวในปีนีอ้ีก
หลายโครงการ 

ส าหรับ portfolio ทัง้หมดของบริษัท แบ่งเป็นแนวราบ มูลค่าประมาณ 70,000 ล้านบาท แนวสูง 
(เฉพาะเอพี) 15,000 ล้านบาทและ แนวสงู (51% ของโครงการร่วมทนุ) ประมาณ 28,500 ล้านบาท  
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นอกจากผลการด าเนินการในเชิงตัวเลขแล้ว บริษัทยังได้มีการด าเนินการในการต่อต้ านทุจริต
คอร์รัปชัน่ กลา่วคือ   

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) 
โดยได้มีการด าเนินการต่างๆ ดงันี ้

- บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2558 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริต เมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2560 

นอกจากนี ้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้การ implement 
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ในองค์กร เช่น นโยบายการรับ การให้ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่นใดและการ
เลีย้งรับรอง นโยบายการแจ้งเบาะแส พร้อมกนันี ้ได้เปิดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และมาตราการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสด้วย และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงาน 
“ไม่รับของขวญั/ของก านัล” จากคู่ค้า และสือ่สารไปยงัคู่ค้าให้ทราบถงึนโยบายดงักล่าว เพื่อเป็นการสง่เสริมให้
การด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน่มีประสทิธิภาพ 

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

  
ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการด าเนินงานปี 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ใน
วาระก่อน รวมทัง้รายงานประจ าปี และงบการเงินได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีบริษัทร่วมค้าหลายบริษัท 
ซึ่งมีทัง้บริษัทที่ก าไรและขาดทุน จึงอยากทราบรายละเอียดว่าขาดทุนเนื่องจากอะไร และบริษัทที่มี
ก าไรเกิดจากอะไร 

ค าตอบ   คุณอนุพงษ์ ชีแ้จงดังนี ้บริษัทร่วมค้าจะมีการลงทุนซือ้ที่ดิน เพื่อท าโครงการ ค่าด าเนินการและค่า
โฆษณาต่างๆ จะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนัน้ตามมาตรฐานบัญชี แต่เนื่องจากยังไม่มี
ยอดโอนจึงยังไม่บันทึกเป็นก าไรจนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ การขาดทุนดังกล่าวจึงมาจากการ
บนัทกึตามมาตรฐานทางบญัช ี

 
ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ดงันัน้บริษัทที่มีก าไร จึงเป็นบริษัทที่มีการโอนและมีรายรับเข้า 
  มาแล้วแล้วใช่หรือไม่ และใช้เวลาก่ีปี 
ค าตอบ   คณุอนพุงษ์ตอบว่า ถกูต้องครับ ถ้าบริษัทมีการโอนแล้วจงึจะมีก าไร ถ้ายงัเห็นขาดทนุอยู่ สว่นใหญ่จะ

ยงัไม่มีการโอน โดยสว่นมากจะใช้เวลา 2-3 ปีในการก่อสร้างจนพร้อมโอน 
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ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า จากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการ 
  บริหารเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงินหลายร้อยล้านบาท จงึอยากทราบรายละเอียด 
ค าตอบ  คณุอนพุงษ์ชีแ้จงว่า งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จะรวมถงึบริษัทลกูด้วย  ค่าใช้จ่ายในการขายจงึจะเพิ่ม

ช่วงเปิดโครงการ เช่น ในการขายที่มีตัวแทนมาช่วยขายในต่างประเทศ จะมีการเรียกเก็บ agency 
fee ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทางเอพีมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทลกูเป็นค่าบริหารจัดการ
เป็นรายเดือนตามระยะเวลาของโครงการ  
คุณจิตอาภา รองกรรมการผู้อ านวยการสายการเงินและบัญชี  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โครงการร่วมทุน
ทัง้หมดจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ค่าใช้จ่ายจึงมีการเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของ
บริษัท 
 

ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว สามารถเรียกเก็บเพิ่มได้หรือไม่ 
ค าตอบ คณุอนพุงษ์ตอบว่า ทางบริษัทมีการเซ็นสญัญาตกลงไว้ตัง้แต่มีการเข้าร่วมทนุ ซึง่ในรายละเอียดจะมี

การระบอุตัราค่าธรรมเนียมไว้อยู่แล้วของทกุโครงการ  
 
ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 5 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอะไร  
ค าตอบ   คณุจิตอาภา ตอบว่า เป็นการตัง้ด้อยค่าสนิทรัพย์บางตัวซึง่ไม่ได้ใช้แล้ว 
 
ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า Backlog ที่มีตอนนี ้สามารถท างานได้ไปอีกนานขนาดไหน 
ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ชีแ้จงว่า ในการท างานจะดูแต่มูลค่า backlog เพียงอย่างเดียวไม่ได้  ตามที่ชีแ้จงไว้ใน

ตอนต้นว่า มลูค่าโครงการทัง้หมด (รวม 51% ของโครงการร่วมทนุ) ประมาณ 113,000 ล้านบาท ซึง่ 
Backlog ของแนวราบจะประเมินตามปริมาณที่ขาย เนื่องจากเราจะมีการขึน้โครงการเท่าที่ จะขาย 
โดยมีการประมาณการว่าจะขายเท่าไหร่ และจะขึน้โครงการตามที่ประเมินไว้ จงึมีสต๊อกเหลอืไม่เยอะ 
ส าหรับ backlog แนวสงูจะมีอยู่ 44,000 ล้านบาท เป็นของโครงการร่วมทุนประมาณ 39,000 ล้าน
บาท ระยะโอนไปถงึปี 2022  ในการท างานนอกจาก backlog แล้วต้องดคูวบคู่ไปกบัสนิค้ารอขายด้วย    
โครงการแนวราบ ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ ระยะเวลาตัง้แต่ซือ้ที่ดินมา จนกระทัง่สนิค้าขายจนขายหมด ใช้
เวลาประมาณ 3 ปี บ้านเด่ียวใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี ในปีนีม้ีการเปิดโครงการมาก (ทัง้แนวราบและ
แนวสงู) ประมาณ 35 โครงการหรืออาจจะมากกว่านัน้ เนื่องจากปีที่แล้วยอดขายโครงการแนวราบดี
มาก จึงมีการหมุนเวียนน าเงินที่ได้มาซือ้ที่ดิน ในลกัษณะของการท างานจึงมีการซือ้ที่ดินไปเร่ือยๆ 
โดยมีสิ่งที่ควบคุมการซือ้ที่ดินและการลงทุนซึ่งบริษัทได้น ามาพิจารณาเสมอคือสดัส่วน หนีส้ินสทุธิ
ต่อทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 1 เท่า ซึ่งบริษัทมีการควบคุมอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้อยู่ใน
ภาวะที่เสีย่งจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปจนไม่เติบโต   

 
ค าถาม  คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติมว่า ในภาวะปัจจบุนัซึง่ที่ดินมีจ ากดัและราคาสงู มีความล าบากหรือไม่ใน

การซือ้ที่ดินและการก่อสร้างในชมุชนเมือง 
ค าตอบ   คุณอนุพงษ์ชีแ้จงว่า ส าหรับแนวราบไม่ค่อยมีประเด็นเท่าใดนัก เนื่องจากลกัษณะของเมืองที่ขยาย

ออกไปเร่ือยๆ จึงเป็นการซือ้ที่ดินในส่วนที่เมืองขยายไปหา การซือ้ที่ดินจึงซือ้ได้เร่ือยๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงมีรถไฟฟ้าที่ขยายเส้นทางออกไป การซือ้ที่ดินส าหรับแนวราบจึงไม่จ ากัด  ในส่วนพืน้ที่ใน
เมืองที่มีจ ากัด ก็จะราคาสงูและจ ากัดลกูค้าเฉพาะกลุ่ม แล้วแต่ความช านาญของผู้พัฒนาอสงัหาฯ 
แต่ในขณะเดียวกนั โครงการที่ใกล้รถไฟฟ้าก็ยงัมีการซือ้ที่ดินไปได้ต่อ ส าหรับเอพี มีคณะท างานคอย
ดแูลเร่ืองซือ้ที่ดินอยู่และมีความสามารถในด้านนีม้าก จงึไม่เป็นที่น่ากงัวล  
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ค าถาม   คณุจิณพกัตร์ ถามเพิ่มเติม เร่ืองปัญหาการกระทบกระทั่งด้านการก่อสร้างในเมือง 
ค าตอบ  คุณอนุพงษ์ชีแ้จงว่า ปัญหาดังกล่าวขึน้กับการบริหารจัดการและผู้ รับเหมารายใหญ่ที่ท างานด้วย 

ส าหรับเอพี มีรายชื่อผู้ รับเหมาประจ ากลุ่มหนึ่ง ที่เคยท างานร่วมกัน มีความคุ้นเคยและดูแลการ
ก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทซึง่จะรบกวนผู้อยู่อาศยัข้างเคียงน้อยมาก 

 
  ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ  

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,249,406,812 99.6747 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 7,341,000 0.3252 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,223 ราย) 2,256,747,812 100.0000 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2560 และรับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารอง 

  คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯมีก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวนทัง้สิน้ 3,148.30 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นก าไรสทุธิ 1.004 บาทต่อหุ้น   และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิ จงึเห็นสมควรพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คิด
เป็นร้อยละ  35 ของก าไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปันผลดงักล่าว
ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทัง้หมดที่จ่ายในครัง้นี ้ จ่ายจากก าไรสะสมที่เสยีภาษีเงินได้
นิติบคุคลอตัราร้อยละ 30 ดงันัน้ ผู้ ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอตัรา 30/70 ของเงินปันผล 

ในส่วนการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารอง บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องส ารองตามกฎหมาย
เพิ่มเติมในครัง้นี ้  

 

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

   

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2560 และรับทราบการจดัสรรก าไรสุทธิเป็น
เงนิส ารอง 

 
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,256,854,064 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,500 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,228 ราย) 2,256,859,564 100.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี  2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คุณพันธ์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้
สงัเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ สอบ
บญัชีของบริษัทในการประชมุใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผู้สอบบญัชีมีความเป็น
อิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนมุติัจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีบ้ริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัท า
หน้าที่สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10  ปี จงึมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และ
สามารถปฏิบติังานร่วมกบับริษัทได้เป็นอย่างดี       

ดังนัน้ คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตัง้ 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดย 

• นางศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556-2558)  

• และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 
• และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือ

ในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปี 2559) 
(ทัง้สามท่านเป็นผู้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000  
บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2560 เป็นเงิน 2,100,000 บาท) 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดังกลา่วได้ 

 
คณุพนัธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

    

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุพนัธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 4 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี 

 
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,126,029,128 94.2028 
ไม่เห็นด้วย 130,827,137 5.7968 
งดออกเสยีง 5,500 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,231 ราย) 2,256,861,765 100.0000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

คุณพันธ์พร เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนี จ้ะมี  
1. คุณอนุพงษ์  อัศวโภคิน   2. คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร   3. คุณวิษณุ  สชุาติล า้พงษ์ และ 4. คุณสมยศ สธีุรพรชัย 
ดังนัน้เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้ นได้อภิปรายกันได้เต็มที่  จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม   ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี ้ คือ  
  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
คณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
คณุพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมการ กรรมการบริหาร 
คณุวิษณ ุสชุาติล า้พงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
คณุสมยศ สธีุรพรชยั  กรรมการ 

 
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี ้ เห็นสมควรให้แต่งตัง้
กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร  
3. คณุวิษณ ุสชุาติล า้พงษ์ และ 4. คณุสมยศ สธีุรพรชยั ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยเห็นว่า
กรรมการทัง้ 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็น
บคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จึงเห็นสมควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน  
2. คณุพิเชษฐ วิภวศภุกร 3. คณุวิษณ ุสชุาติล า้พงษ์ และ 4. คณุสมยศ สธีุรพรชยั ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทัง้ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ ได้มีแสดงไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 
ส าหรับประวัติย่อ และประสบการณ์การท างาน การศึกษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการต่างๆ จ านวนปีที่ เป็น
กรรมการ การถือหุ้ นในบริษัทและการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทัง้สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2560 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ของแต่ละท่านได้แนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุไว้แล้ว 

 

คณุพนัธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุพนัธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 4 
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,094,031,976 92.7851 
ไม่เห็นด้วย 162,811,098 7.2140 
งดออกเสยีง 18,700 0.0008 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774   100.0000 

 
 มีมติอนุมัติเลือกคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  1,708,842,525 75.7176 
ไม่เห็นด้วย 548,000,549 24.2815 
งดออกเสยีง 18,700 0.0008 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 
มีมติอนุมัติเลือกคุณวิษณุ สุชาติล ้าพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,252,754,557 99.8180 
ไม่เห็นด้วย 4,088,517 0.1811 
งดออกเสยีง 18,700 0.0008 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 
มีมติอนุมัติเลือกคุณสมยศ สุธีรพรชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,083,304,210 92.3097 
ไม่เห็นด้วย 173,538,864 7.6893 
งดออกเสยีง 18,700 0.0008 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

  
กรรมการที่ครบวาระกลบัเข้าที่ประชุม คณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน ท าหน้าที่ในที่ประชุมต่อ 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการและเบีย้ประชุมประจ าปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบริหารความเสีย่ง มีรายละเอียดดงันี ้

 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ประเภทกรรมการ ปี 2561 (บาท/ครัง้) ปี 2560 (บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
กรรมการ  10,000 10,000 

 
ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุดังกลา่ว หลกัเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนดงักลา่วได้แนบในหนังสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมติั
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  2,206,542,374 97.7703 
ไม่เห็นด้วย 50,300,700 2.2287 
งดออกเสยีง 18,700 0.0008 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 

ประเภทกรรมการ ปี 2561 (บาท/เดือน) ปี 2560 (บาท/เดือน) 
(ไม่มีการปรับเพิ่มตัง้แต่ปี 

2555) 
ประธานกรรมการ 65,000 60,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 55,000 

  ประธานกรรมการก ากบัดแูลฯ               60,000 เดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 60,000    เดิมไม่ได้ก าหนดไว้ 
กรรมการ  50,000 45,000 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ  
คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเห็นควร จึงขอจ่ายบ าเหน็จให้กบักรรมการทกุๆ  ท่าน ส าหรับปี 2560 รวมเป็นเงินประมาณ 5.50 
ล้านบาท (ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4.70 ล้านบาท)   
 

โดยในวาระนีจ้ะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสยี โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่ถือว่าไม่มีสทิธิออก
เสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบต่อไปตอนนบัคะแนน 

 

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้้องผ่านมติอนุมติั
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย  1,522,081,161 99.9229 
ไม่เห็นด้วย 1,155,386 0.0758 
งดออกเสยีง 18,700 0.0012 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,228 ราย) 1,523,255,247 100.0000 

 
โดยในวาระนีม้ีกรรมการที่มีสว่นได้เสียโดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และมาร่วมประชมุ ซึง่ถือว่าไม่มีสทิธิออก
เสยีง จ านวน 7 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 734,281,947 หุ้น 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 

เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 ได้ยกเลกิความในมาตรา 
100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เร่ืองการใช้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายดังกลา่ว จงึเห็นควรเสนอที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ 
ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจบัุน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ 
(4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัท 

 
    การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า      

“ประชมุวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

หรือ จ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้า (25) คน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยใน
หนงัสอืร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจดั
ประชมุภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับ

หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ32.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่ 
(4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า 
“ประชมุวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
หรือเมือ่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เข้าชือ่ท า
หนงัสือในฉบบัเดียวกนั ขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั
เมือ่ใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเร่ืองและเหตผุลใน
การทีข่อให้เรียกประชมุไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ

ร้องขอดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจัดประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บ

หนงัสือจากผู้ถือหุ้น 
 

และเนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ สามารถ
รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาเพิ่มเติมข้อความในข้อบงัคบั หมวด 4 คณะกรรมการ ดงันี ้

 
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท ให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจะก าหนด  

ในการจดัประชมุคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท ประธานกรรมการจะก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
สทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้  

ในกรณีที่กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนันดัประชมุภายในสบิสี ่ (14) วนันบัตัง้แต่วนัที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านัน้ 
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ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทัง้นีต้ามก าหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นข้อบังคบันี ้ และให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายหรือประกาศทีเ่ก่ียวข้อง  

 
ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุ ไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ไดเ้ช่นกนั 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุัติการแก้ไขข้อบงัคบั ซึง่
เก่ียวกับการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น และเพิ่มเติมข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงอนุมัติการกระท าการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จนแล้วเสร็จ 
และมีอ านาจมอบช่วงได้ รวมถึงแก้ไขตามความเห็นชอบของนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องขออนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
 

คณุอนพุงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุอนพุงษ์จงึเสนอให้ที่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้้องผ่าน
มติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 
 

คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย  2,256,856,604 99.9997 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,500 0.0002 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (1,234 ราย) 2,256,862,104 100.0000 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ   

 
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น 

 

ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ จึงกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้อง และปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.30 น. 
 

    ลงช่ือ                 /S/                           ประธานกรรมการ 
                (รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร) 

 
ลงช่ือ                /S/                        เลขานกุารคณะกรรมการ 

                       (นายประมาศ  ขวญัชืน้) 
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