
 
 

หนา้ 1 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2564 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 29 เมษายน 2564    
ผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุม 

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง   
โดยถา่ยทอดจากหอ้งประชุม ชั�น 21 เลขที� 170/57 อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร1์  

ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

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

 

รายชื�อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. รศ. ดร. นรศิ  ชยัสตูร  ประธานกรรมการ 

2. คณุอนพุงษ ์  อศัวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

3. คณุพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ 

4. คณุพนัธพ์ร  ทพัพะรงัส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คณุพรวฒุ ิ  สารสนิ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ 

กรรมการอิสระ 

6. คณุโกศล   สรุยิาพร  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและบรหิารความเสี�ยง  

    และกรรมการตรวจสอบ 

7. คณุนนทจิ์ตร  ตลุยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

8. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ 

9. คณุหยกพร  ตนัติเศวตรตัน ์ กรรมการอิสระ 

10. คณุศิรพิงษ์   สมบตัิศิร ิ กรรมการ  

11. คณุกิตตยิา  พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ 

12. คณุวษิณ ุ  สชุาติล ํ�าพงศ ์ กรรมการ 

13. คณุวสนัต ์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 

กรรมการที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

ไมม่ี 

 

รายชื�อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. คณุกมลทิพย ์  เลศิวิทยว์รเทพ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

2. คณุสริมินตร ์     โชคครรชิตไชย       ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

3. คณุประมาศ    ขวญัชื �น  เลขานกุารบรษัิท 

4. คณุกลุทิพา  ทินกรศรสีภุาพ ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายการเงินและบญัชี 

5. คณุอาคม   ชนิตวธัน ์ สาํนกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย ์จาํกดั 



 
 

หนา้ 2 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

 

โดยมี คณุประมาศ  ขวญัชื �น  เลขานกุารบรษัิท ทาํหนา้ที�เลขานกุารที�ประชมุ 

 

เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 

 

คณุประมาศ  แนะนาํคณะกรรมการทั�งคณะจาํนวน 13 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที�เขา้รว่มประชมุ 100% ของกรรมการ

ทั�งหมด รวมถงึแนะนาํผูส้อบบญัชี  inspector จากสาํนกังานกฎหมายและเจา้หนา้ที�จาก บรษัิท อนิเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั ซึ�งเป็นบรษัิทที�มีความเชี�ยวชาญในการประชมุผูถื้อหุน้มากว่า 10 ปี เป็นผูม้าดแูลจดัการเรื�องการจดัประชมุผา่นสื�อ

อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการนบัคะแนน 

 

รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กลา่วเปิดประชุม โดยคณุอนพุงษ์ อศัวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ จากนั�นคณุประมาศ   ไดแ้จง้องคป์ระชมุ รวมทั�งรายละเอียดและวิธีการ

ลงคะแนนใหท้ี�ประชมุรบัทราบ 

 

คณุประมาศ   ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ณ ขณะนี �มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ ดงันี � 

 

ผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง 40 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 906,490,310 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะมา   462 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 1,184,317,007 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ที�มาประชมุรวมทั�งสิ �น 502 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้ 2,090,807,317  หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 66.4613 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด 3,145,899,495  หุน้ 

  ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษัิท  

 

ในปีนี � บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อรบัการพิจารณาเลอืกตั�งเป็น

กรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ ในระหวา่งวนัที� 1 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ�งไมม่ีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระและเสนอ

รายชื�อบคุคลเขา้มา  

 

นอกจากนี � ผูถื้อหุน้ยงัสามารถสง่คาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุมาลว่งหนา้ผา่นทาง e-mail ในระหวา่งวนัที� 19

เมษายน – 28 เมษายน 2564 ซึ�งไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดสง่คาํถามลว่งหนา้เขา้มา 

 

ตอ่จากนั�น ไดแ้จง้รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหท้ี�ประชมุรบัทราบวา่ สาํหรบัการลงมติในแตล่ะวาระจะดาํเนินการไป

ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และตามที�กฎหมายกาํหนด ดงันี � 

 

 หลงัจบการพิจารณาในวาระที�เสนอเพื�ออนมุตัิ ประธานฯ จะขอใหท้ี�ประชมุลงคะแนนเสยีง ซึ�งจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 หุน้ตอ่ 1 

เสยีง (One share one vote)  
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 เมื�อตอ้งการลงคะแนนเสยีง ใหท้าํการเลือกวาระที�ตอ้งการ จากนั�นระบบจะแสดงปุ่ มการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี �       ปุ่ มสเีขียว 

“เห็นดว้ย / Approve” , ปุ่ มสีแดง “ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove” , ปุ่ มสสีม้ “งดออกเสยีง / Abstain” ปุ่ มสฟีา้ “ยกเลกิการลงคะแนน

เสยีงลา่สดุ/cancel your last vote” โดยผูถื้อหุน้ สามารถเลอืกลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงค ์

 การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลี�ยนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั�นจะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

 ผูถื้อหุน้ที�กดยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุหรอืไมก่ดลงคะแนนเลย จะถือวา่เห็นดว้ยตามที�ประธานเสนอตอ่ที�ประชมุ  

 ในวาระทั�วๆ ไป จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุเป็นเกณฑต์ดัสิน ผูถื้อหุน้แต่ละทา่นมีสทิธิออกเสยีงไดต้าม

จาํนวนหุน้ที�ถืออยู่ 

 สาํหรบัวาระพิเศษตา่งๆ ที�อาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนตา่งออกไป จะแจง้ใหท้ราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที�เป็นรายการที�

เกี�ยวโยงกนัจะมีผูถื้อหุน้บางทา่นที�จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรอืในบางวาระ จะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ � 

ใน �  หรือ � ใน � ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ เป็นตน้ 

 ในแตล่ะวาระคะแนนรวมอาจแตกตา่งกนัไป เนื�องจากผูถื้อหุน้ที�อาจทะยอย sign-in เขา้ระบบการประชมุ คะแนนรวมที�ประกาศใน

แตล่ะวาระจะเป็นคะแนนเสียงจรงิของผูถื้อหุน้ที�มาออกเสียงทนัในวาระนั�น 

 หากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุในวาระที�ยงั

ไมถ่กูดาํเนินการ 

 

เมื�อไดร้บัทราบวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ จงึเริ�มเขา้สูว่าระการประชมุวาระที� � โดยคณุประมาศ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้าํเนนิ

วาระ 

 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 2563 

คณุประมาศ ไดข้อใหท้ี�ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดงักลา่วซึ�งไดแ้จกไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญ

ประชมุแลว้  

คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 
2563 ซึ�งได้ประชุมไปเมื�อวันที� 9 กรกฎาคม 2563 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,091,209,917 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 141,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (507 ราย) 2,091,350,917   - 
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วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

คณุกุลทิพา ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการสายการเงินและบญัชี สรุปการเปิดตวัโครงการใหมปี่ 

2563 ดงันี � บรษัิทไดเ้ปิดตวัโครงการใหมจ่าํนวนทั�งสิ �น 40 โครงการ มลูคา่รวม 45,020 ลา้นบาท เป็นการ

เปิดตวัโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลจาํนวน 36 โครงการ มลูคา่ 39,390   ลา้นบาท ใน

ต่างจังหวดัจาํนวน 3 โครงการ มูลค่า 2,430 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียมจาํนวน 1 โครงการ มูลค่า 

3,200 ลา้นบาท ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอยู่ที� 31,655 ลา้นบาท ลดลง -3.7% YoY สาเหตหุลกัมา

จากการการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ที�ลดลงจากปี 2562 ซึ�งในปี 2562 บริษัทได้เปิดตัว

คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่า 27,100 ลา้นบาท แต่ในทางกลบักันยอดขายสินค้า

แนวราบสามารถเติบโตไดถ้ึง +51.1% YoY หรอืคิดเป็นมลูคา่อยูท่ี� 27,831 ลา้นบาท 

สาํหรบัรายไดใ้นปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วม(ไม่รวมโครงการรว่มทุน) อยู่ที� 29,888 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ �น +25.6% YoYองคป์ระกอบหลกัที�สาํคญัมาจากผลงานที�โดดเด่นของสินคา้แนวราบที�ทาํรายได้

ถึง 24,035 ลา้นบาท คิดเป็น +32.5% YoY ในสว่นของโครงการคอนโดมิเนียมนอกเหนือไปจากการโอน

โครงการของโครงการที�มีอยูเ่ดิม บรษัิทยงัมีโครงการสรา้งเสรจ็ใหมพ่รอ้มโอน 2 โครงการ ไดแ้ก่ “Aspire 

Sukhumvit -  Onnut Phase I”  แ ละ  “ Aspire Asoke -  Ratchada”  ซึ� ง ช่ ว ย ผลัก ดัน ร ายได้ของ

คอนโดมิเนียมอยูท่ี� 4,914 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +16.3% YoY นอกจากนี �บรษัิทยงัมีโครงการสรา้งเสรจ็ใหม่

พรอ้มโอนอีก 2 โครงการสาํหรบัคอนโดมิเนียมของโครงการร่วมทุน ไดแ้ก่ “Life Ladprao” และ “Life 

Asoke - Rama 9” เมื�อรวมกับการโอนของโครงการที�มีอยู่เดิมส่งผลทาํใหร้ายไดค้อนโดมิเนียมของ

โครงการรว่มทนุสงูถึง 16,239 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +87.7% YoY ทาํใหร้ายไดร้วม (+100% โครงการรว่ม

ทนุ) อยู่ที� 46,127 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +42.1% YoY และเมื�อคิดเป็นรายไดร้วม (+51% โครงการรว่มทนุ) 

อยูท่ี� 38,170 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +35.3% YoY 

ณ สิ �นปี 2563  บริษัทมีอตัรากาํไรขั�นตน้ 31.6% ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายได ้

ลดลงมาอยู่ที� 20.6% ลดลง -2.3% YoY สาํหรบัส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้อยู่ที� 1,948 

ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +93.1% YoY และสาํหรบักาํไรสทุธิอยู่ที� 4,225 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น +37.9% YoY กาํไร

ตอ่หุน้เทา่กบั 1.34 บาทตอ่หุน้ นอกจากนี �บรษัิทยงัสามารถลดหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยลงจากปี 2562 ที� 

27,037 ลา้นบาท มาอยู่ที� 20,758 ลา้นบาทในปี 2563 ลดลง -23.2% YoY สง่ผลทาํใหอ้ตัราหนี �สนิสทุธิ

ตอ่ทนุลดลงจากปี 2562 ที� 1.03 เทา่ มาอยูท่ี� 0.71 เทา่ ในปี 2563 ซึ�งต ํ�ากวา่เปา้หมาย 1 เทา่ 

สาํหรับแผนงานประจําปี 2564 นั�น บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ มูลค่า 

43,000  ลา้นบาท เป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพและปริมณฑล 28 โครงการ โครงการแนวราบใน

ต่างจงัหวดั 2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ โดยในไตรมาสที� 1 บริษัทมีการเปิดตวัโครงการ

แนวราบในต่างจังหวดั 2 โครงการ ไดแ้ก่ “Api Town เชียงราย” และ “Api Town อยุธยา” และในไตร

มาสที� 2 จะเปิดตวัโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ สาํหรบัโครงการที�เหลอืบรษัิทจะเปิดตวัในครึ�งปีหลงั 

สาํหรบั Portfolio ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 บรษัิทมีรายไดร้อรบัรู ้(ไมร่วมโครงการรว่มทนุ) อยู่

ที� 17,751 ลา้นบาท สนิคา้เหลอืขายอยูท่ี� 58,568 ลา้นบาท และโครงการที�เหลอืเปิดใหมใ่นปี 2564 อยูท่ี� 

30,700 ลา้นบาท รวมมูลค่าทั�งสิ �น 107,019 ลา้นบาท สาํหรบัโครงการรว่มทนุ (100%) มีรายไดร้อรบั



 
 

หนา้ 5 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

รูอ้ยูท่ี� 23,652 ลา้นบาท สนิคา้เหลอืขาย 18,861 ลา้นบาท และโครงการที�เหลอืเปิดใหมใ่นปี 2564 อยูท่ี� 

10,000 ลา้นบาท รวมมลูค่าทั�งสิ �น 52,513 ลา้นบาท รวมมลูค่าเอพีและโครงการรว่มทนุอยู่ที� 159,932 

เมื�อคิดเป็น Portfolio รวม 51% โครงการร่วมทนุ มูลค่ารวมอยู่ที� 133,801 ลา้นบาท โดยเป็น แนวราบ 

73% คอนโดมิเนียมเอพี 7% และคอนโดมิเนียมโครงการรว่มทนุ (51%) 20% 

นอกจากผลการดาํเนินการในเชิงตัวเลขแลว้ บริษัทยังไดม้ีการดาํเนินการในการต่อตา้น

ทุจริตคอรร์ปัชั�น สาํหรับความคืบหนา้ของการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption : CAC) นั�น บริษัทฯ ไดใ้หค้วามร่วมมืออย่างเต็มที� โดยเขา้ร่วมโครงการของ CAC 

และผ่านการรับรองใหเ้ป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต

ต่อเนื�องเป็นครั�งที� � เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี � ยังมีนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั�น

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางปฏิบัติที�ชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง

ความยั�งยืน 

 

คณุกลุทิพา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจึงเสนอใหพ้ิจารณาวาระตอ่ไป โดยมี คณุพนัธ์

พร ทพัพะรงัส ีประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนินวาระ 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ สาํหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2563 

คณุพนัธพ์ร แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ไดแ้ถลงผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหท้ี�ประชมุไดร้บัทราบแลว้ในวาระ

ก่อน รวมทั�งรายงานประจาํปี และงบการเงินไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แลว้ 

 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติงบการเงนิ สําหรับปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2563 
 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,088,555,157   100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 2,809,360 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 



 
 

หนา้ 6 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

รวม (508 ราย) 2,091,364,517   - 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจาํปี 2564 และปันผลพิเศษ และรับทราบการจัดสรรกาํไร
สุทธิเป็นเงนิสาํรอง 

 คุณพนัธ์พร แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมจาํนวนทั�งสิ �น 4,225.48  ลา้น

บาท หรือคิดเป็นกาํไรสทุธิ 1.34 บาทต่อหุน้ และบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ

กาํไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา

หุน้ละ 0.40 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเนื�องในโอกาสที�บริษัทครบรอบ 30 ปีอีก ในอตัราหุน้ละ 0.05 

บาท รวมเป็น 0.45 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.5  ของกาํไรสทุธิ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผล

ของบริษัท โดยกาํหนดจ่ายปันผลดงักลา่วในวนัที� 27 พฤษภาคม 2564 กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อสทิธิ

ในการรบัเงินปันผลในวนัที� 12 พฤษภาคม 2564  ทั�งนี � ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิต

ภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นมาตรา �� ทวิ แหง่ประมวลรษัฎากร โดยเงินปันผลจาํนวน 

0.35 บาทตอ่หุน้จ่ายจากกาํไรสะสมที�เสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอตัรารอ้ยละ 30 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถ

หกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 30/70 ของเงินปันผล และเงินปันผลจาํนวน 0.10 บาทต่อหุน้จ่ายจากกาํไร

สะสมที�เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลอตัรารอ้ยละ 23 ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 

23/77 ของเงินปันผลในสว่นการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีเป็นทนุสาํรอง บริษัทไดจ้ดัสรรทนุสาํรองตาม

กฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที�กฎหมายกาํหนดแลว้ จึงไม่มีความจาํเป็น

จะตอ้งสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมในครั�งนี �  

 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัตกิารจ่ายปันผลประจําปี 2564 และปันผลพิเศษ และรับทราบ
การจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงนิสาํรอง 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,089,960,517   99.9330 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,400,000 0.0669 

งดออกเสยีง 5,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 

 

 



 
 

หนา้ 7 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั�งผู้สอบบัญชีประจาํปี  2564 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คณุพนัธพ์ร แถลงต่อที�ประชมุวา่ ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดส้งัเกตการณก์ารปฏิบตัิงานของผูส้อบ

บญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ�งไดร้บัอนมุตัิใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทในการประชมุใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครั�งที�ผ่านมา มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ เชี�ยวชาญในวิชาชีพ 

มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที� ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากนี � บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ยงัทาํ

หนา้ที�สอบบญัชีใหก้ับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื�องมาเป็นเวลากว่า 10  ปี จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ

บรษัิท และสามารถปฏิบตัิงานรว่มกบับรษัิทไดเ้ป็นอยา่งดี       

ดงันั�น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้

แตง่ตั�ง บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย 

 นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4377 (เป็นผู้ลง

ลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2563) และ/หรอื  

 นางศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที� 4604 (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบ

การเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั�งแตปี่ 2556-2558) และ/หรอื  

 นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์าํรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที� 5906 (ยงัไม่เคยลงลายมือ

ชื�อในงบการเงินของบรษัิท) 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2564 (ทั�งสามท่านเป็นผูไ้มม่ีความสมัพนัธ ์และ/หรือ สว่นไดเ้สยีกบั

บรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว) เพื�อเป็น

ผูส้อบบญัชีปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 1,900,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2563 เป็นเงิน 2,100,000 

บาท) 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหบ้รษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื�นของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้

 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 

    

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมต ิ

 
มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัตกิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย    2,089,946,917 99.9997 

ไมเ่ห็นดว้ย 5,000 0.0002 



 
 

หนา้ 8 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

งดออกเสยีง 1,413,600 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 

 

 

ลาํดบัถดัไป คณุประมาศไดเ้รยีนเชิญ คณุพรวฒุิ สารสนิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผูด้าํเนินวาระ 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

คณุพรวฒุิ เสนอตอ่ที�ประชมุวา่ เนื�องจากกรรมการที�จะครบวาระในปีนี �จะม ี 

1. นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน 2. นายพิเชษฐ  วิภวศภุกร 3. นายวิษณ ุสชุาติล ํ�าพงศ ์และ 4. นายสมยศ  สธีุรพรชยั 

ดงันั�น เพื�อใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดอ้ภิปรายกนัไดเ้ต็มที�  จึงขอเชิญกรรมการที�ครบวาระออกจากที�ประชมุ  ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท กรรมการที�จะตอ้งออกตามวาระในปีนี � คือ  

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหนง่ในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร 

นายพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการ กรรมการบรหิาร 

นายวษิณ ุสชุาติล ํ�าพงศ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร 

นายสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้ และมีความเห็นดงันี � 

เห็นสมควรใหแ้ต่งตั�งกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระทั�ง 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 2. นาย

พิเชษฐ  วิภวศุภกร 3. นายวิษณุ สุชาติล ํ�าพงศ ์และ 4. นายสมยศ  สุธีรพรชัย ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

คณะกรรมการบรษัิท (โดยกรรมการที�มีสว่นเกี�ยวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพิจารณาดว้ย) ไดพ้ิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิท โดยเห็นวา่กรรมการทั�ง 4 ทา่นขา้งตน้ มีคณุสมบตัิครบถว้น  ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมาย

กาํหนดไว ้และเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี�เป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4  

ทา่น ไดแ้ก่ 1. นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน 2. นายพิเชษฐ  วิภวศุภกร 3. นายวิษณ ุสชุาติล ํ�าพงศ ์และ 4. 

นายสมยศ  สธุีรพรชัย ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึ�ง โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

กรรมการ รวมทั�งขั�นตอนการสรรหากรรมการ ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 



 
 

หนา้ 9 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

สาํหรบัประวตัิยอ่และประสบการณก์ารทาํงาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการตา่ง  ๆจาํนวนปี

ที�เป็นกรรมการ การถือหุน้ในบรษัิท และการดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอื�นๆ รวมทั�งสดัสว่นการเขา้รว่มประชมุ

คณะกรรมการในปี 2563 และปีที�เขา้รว่มเป็นกรรมการของแต่ละทา่นไดแ้นบทา้ยหนงัสอืเชิญประชมุไวแ้ลว้ 

 

คณุพรวฒุิ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเหน็เพิ�มเติม 
 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจึงเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยจะลงมตแิยกเป็น

รายคน 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือก นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,925,317,379 92.0603 

ไมเ่ห็นดว้ย 166,048,138 7.9396 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 

   

มีมติอนุมัติเลอืกนายพิเชษฐ  วิภวศุภกรกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,514,852,470 72.4821 

ไมเ่ห็นดว้ย 575,113,047 27.5178 

งดออกเสยีง 1,400,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 

 

มีมติอนุมัติเลอืกนายวษิณุ สุชาติลํ�าพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,951,608,678 93.3174 

ไมเ่ห็นดว้ย 139,756,839 6.6825 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 



 
 

หนา้ 10 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 

 
มีมติอนุมัติเลอืกนายสมยศ  สุธีรพรชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,951,390,978 93.3070 

ไมเ่ห็นดว้ย 139,974,539 6.6929 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 

 
 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คณุพรวฒุิ แถลงวา่ คา่ตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย คา่เบี �ยกรรมการ คา่เบี �ยประชมุ และบาํเหน็จซึ�ง

เป็นค่าตอบแทนพิเศษที�จ่ายใหก้บักรรมการปีละครั�งตามผลกาํไรของบริษัท (จะเสนอเพื�อพิจารณาใน

วาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื�นใดอีกนอกจากนี � สาํหรบัค่าตอบแทนกรรมการและเบี �ยประชุม

ประจาํปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและบริหารความ

เสี�ยง มีรายละเอียดดงันี � 

 

1. คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    คา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

ประเภทกรรมการ ปี 2564 (บาท/ครั�ง) ปี 2563 (บาท/ครั�ง) 

ประธานกรรมการ 20,000 12,500 

กรรมการ  15,000 10,000 

 

ประเภทกรรมการ ปี 2564 (บาท/เดือน) ปี 2563 (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 80,000 65,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 60,000 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลฯ       75,000 60,000 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 75,000 60,000 

กรรมการ  65,000 50,000 



 
 

หนา้ 11 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

ทั�งนี �  กรรมการที�เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบี �ยประชมุดงักลา่ว 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่วไดแ้นบในหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

คณุพรวฒุิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยวาระนี �ตอ้งผา่น

มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  2,083,971,803 99.6464 

ไมเ่ห็นดว้ย 7,380,114 0.3528 

งดออกเสยีง 13,600 0.0006 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (509 ราย) 2,091,365,517   100.0000 

 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ  

คณุพรวฒุิแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นดว้ยตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

เห็นควร จึงขอจ่ายบาํเหน็จใหก้บักรรมการทกุทา่น สาํหรบัปี 2563 รวมเป็นเงินไมเ่กิน 7.10  ลา้นบาท (สาํหรบั

ปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 6.30 ลา้นบาท)   

โดยในวาระนี � จะมีกรรมการบางท่านที�มีสว่นไดเ้สีย โดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ�งถือว่าไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจง้

รายละเอียดใหท้ราบต่อไปตอนนบัคะแนน 

 

คณุพรวฒุิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจงึเสนอใหท้ี�ประชมุลงมติ โดยวาระนี �ตอ้งผา่น

มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ 

 

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารจ่ายบําเหน็จกรรมการ 
 

คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ จาํนวนเสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย  1,362,014,070 98.9200 

ไมเ่ห็นดว้ย 14,869,500 1.0799 



 
 

หนา้ 12 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

งดออกเสยีง  0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวม (502 ราย) 1,376,883,570 100.0000 

 

โดยในวาระนี �มกีรรมการที�มีสว่นไดเ้สยีโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท และมารว่มประชมุ ซึ�งถือวา่ไมม่ีสทิธิ

ออกเสยีง จาํนวน 7 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทั�งสิ �น 714,481,947 หุน้ 

 
วาระที� 9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ   

ที�ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ครบถว้นแลว้ คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดง

ความคิดเห็น 

 

คาํถาม  คณุสธีุ คลอ่งมงคลกิจ (รบัมอบฉนัทะ) อยากทราบถงึภาพรวมสถานการณต์ลาด

อสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563 เหตใุดแนวราบจึงมีผลการดาํเนินงานดีมาก 

คาํตอบ คณุอนพุงษ์ ในปี 2563  แมจ้ะมวีิกฤติโควิด-19 และเราคอ่นขา้งกงัวลใจในตอนแรก แตต่ลาด

อสงัหาฯแนวราบไมไ่ดท้รุดตวัลงไปมากเทา่ที�กงัวล ทางธนาคารมีความเขม้งวดในมาตรการ

ปลอ่ยสนิเชื�อโครงการ ทาํใหบ้รษัิทใหญ่ๆไดป้ระโยชนซ์ึ�งเอพีก็เป็นหนึ�งในนั�น แมว้า่ตลาด

อสงัหาฯทั�งแนวราบและคอนโดมเินียมจะติดลบ โดยในปีที�ผา่นมา บา้นจดทะเบียนใหมล่ดลง -

6% YoY สว่นคอนโดมเินียมจะไดร้บัผลกระทบมากกวา่เนื�องจากมี supply ในตลาดฯเป็น

จาํนวนมาก ตั�งแตปี่ 2561-2562 และยงัสง่ผลตอ่เนื�องอยู ่จงึตอ้งอาศยัเวลา 1-2 ปีเพื�อเคลยีรส์

ต๊อก 

คาํถาม  คุณชวนะ วสุธาลัยนันท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสถานะเงินสดของบริษัทในปี 2564 ทาง

ผูบ้รหิารคาดวา่จาํเป็นจะตอ้งออกหุน้กูห้รอืไม ่

คาํตอบ คุณอนุพงษ์ เรื�องดังกล่าวจะตอ้งพิจารณาแยกกันระหว่างการออกหุน้กูแ้ละสถานะเงินสด 

สาํหรบัสถานะเงินสด สดัสว่นหนี �สินสทุธิตอ่ทนุเมื�อปลายปีที�แลว้อยู่ที� 0.7 เท่า ซึ�งดว้ยสดัสว่น

ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหาในการขอเงินกูก้ับธนาคารและ เอพียังคงมีสถานะเงินสดถืออยู่และ

วงเงินที�จะกูธ้นาคารไดอ้ีกประมาณหมื�นลา้นบาท สว่นเรื�องหุน้กู ้การออกหุน้กู ้ดอกเบี �ยที�ไดจ้ะ

คอ่นขา้งตํ�ากวา่การกูธ้นาคาร จึงจะพิจารณาออกหุน้กู ้โดยคาํนงึถึงการออกทดแทนของเกา่ซึ�ง

จะมีการจัดสรรใหอ้ยู่ในจาํนวนประมาณ 4,000 กว่าลา้นในทุกปี ส่วนสถานะการเงินของ

บรษัิทในปี 2563 ถือวา่คอ่นขา้งแข็งแกรง่กวา่ปี 2562 มากพอสมควร 

คาํถาม  คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์(ผูถื้อหุน้) มาตรการผ่อนปรนใหต้่างชาติซื �ออสงัหาริมทรพัยใ์นไทยได ้มี

ความเห็นอยา่งไร และเซคเตอรไ์หนจะไดป้ระโยชน ์

คาํตอบ คณุอนพุงษ์ เนื�องดว้ยมาตรการดงักลา่วยงัไมอ่อกมาอยา่งชดัเจน จึงจะตอ้งรอดคูวามชดัเจน

ก่อน ในส่วนของคอนโดมิเนียม ที�คาดว่าจะใหต้่างชาติถือครองไดเ้กิน 49% จากเดิมที�ถือได ้

ซึ�งในปัจจุบนันี � ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคอนโดมิเนียมที�ต่างชาติที�ถือครองในสดัส่วนเกิน 



 
 

หนา้ 13 จากจาํนวนทั�งหมด 13 หนา้ 

 

49% อยู่นอ้ยมาก ผูท้ี�ไดป้ระโยชนจ์ากกรณีดงักล่าวจึงน่าจะเป็นคอนโดมิเนียมทางภาคใต ้

เช่น ภูเก็ต ที�มีต่างชาติถือครองเกิน 49% สาํหรบัในส่วนของแนวราบ ตอ้งรอดูมาตรการที�

ชดัเจนก่อน จึงยงัไมข่อออกความเห็น 

คาํถาม  คณุวิสทิธิ� พิศาลคณุากิจ (ผูถื้อหุน้) อยากทราบวา่เหตใุดจึงแบง่ปันผลนอ้ยครบั  

คาํตอบ คุณอนุพงษ์ อตัราเงินปันผลอยู่ที� 0.40 บาทเท่ากบัปีที�แลว้ เมื�อรวมกบัเงินปันผลพิเศษ 0.05 

บาท เท่ากับ 0.45 บาท ซึ�งมากกว่าปีที�ผ่านมา แมจ้ะเป็นสดัส่วนที�นอ้ยลงเมื�อเทียบกับกาํไร

สุทธิ แต่เนื�องจากสถานการณว์ิกฤติโควิด-19 ที�ยังคงมีอยู่รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที�ยงัคงไม่

แนน่อน บรษัิทจึงตอ้งเตรยีมเงินสดสาํรองไวส้าํหรบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

คาํถาม  เนื�องจากเป็นประเด็นที�มีความคลา้ยคลงึกนั จึงขอรวมคาํถามไวด้ว้ยกนั ดงันี � 

คณุธิสทิธิ� สมิาพฒันพงศ ์(ผูถื้อหุน้) COVID รอบลา่สดุ มีผลกบับรษัิทยงัไงบา้ง  

คณุศรณัยธ์ร ศรสีนุทร (ผูถื้อหุน้) บรษัิทมีกลยทุธก์ารรบัมือช่วงโควิดนี �อยา่งไร 

คาํตอบ คุณอนุพงษ์ ยอดจองในทุกสปัดาหย์งัไม่ลดลงรวมถึงตวัเลข site visit ยงัสมํ�าเสมออยู่ เอพี

ยงัคงปิดไตรมาส 1 ดว้ยยอดจองที�ค่อนขา้งดีสถานการณโ์ดยรวมนบัวา่ดี แมภ้าพรวมตลาดฯ

จะมี demand นอ้ยลง แต่ supply ก็ลดลงดว้ย ดงันั�นเป็นโอกาศดีของผูพ้ฒันาอสงัหาฯราย

ใหญ่ๆในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ในช่วงไตรมาสที� 1 ที�ผา่นมา ยอดจองของอสงัหารมิทรพัยร์าย

ใหญ่ในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์10 อนัดบัแรก ก็มียอดจองที�โตขึ �นดว้ย จึงเห็นไดว้า่ สถานการณ์

โควิดไมไ่ดท้าํใหผ้ลประกอบการของบรษัิทใหญ่ๆแยม่ากนกั  

 

 

ไมม่ีผูเ้สนอเรื�องอื�นเพื�อพิจารณา รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการ จงึกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และปิด

ประชมุเมื�อเวลา 15.50 น. 

 

          ลงชื�อ                     /S/                          ประธานกรรมการ 

                             (รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร) 

 

              ลงชื�อ               /S/                    เลขานกุารบรษัิท 

                          (นายประมาศ ขวญัชื �น) 


