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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที ่29 เมษายน 2564 
ผ่านทางสือ่อิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชก าหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยถ่ายทอดจากหอ้งประชุม ชั้น 21 เลขที ่170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 

ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
------------------------------------------------ 

รายชื่อกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. รศ. ดร. นรศิ  ชยัสตูร  ประธานกรรมการ 
2. คณุอนพุงษ ์  อศัวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. คณุพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ 
4. คณุพนัธพ์ร  ทพัพะรงัสี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณุพรวฒุ ิ  สารสิน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 
6. คณุโกศล   สรุยิาพร  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรหิารความเส่ียง 

และกรรมการตรวจสอบ 
7. คณุนนทจ์ิตร  ตลุยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
8. คณุสมยศ  สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ 
9. คณุหยกพร  ตนัติเศวตรตัน ์ กรรมการอิสระ 
10. คณุศิรพิงษ์   สมบตัิศิร ิ กรรมการ  
11. คณุกิตตยิา  พงศป์ชูนียก์ลุ กรรมการ 
12. คณุวษิณ ุ  สชุาติล า้พงศ ์ กรรมการ 
13. คณุวสนัต ์  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
ไม่มี 

รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. คณุกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุสิรมินตร ์  โชคครรชิตไชย ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุประมาศ  ขวญัชืน้  เลขานกุารบรษิัท 
4. คณุกลุทิพา  ทินกรศรีสภุาพ ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการสายการเงินและบญัชี 
5. คณุอาคม   ชนิตวธัน ์ ส านกังานทนายความ ชยัวธั-บณัฑรูย ์จ ากดั 

โดยมี คณุประมาศ ขวญัชืน้ เลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เลขานกุารท่ีประชมุ 
เปิดประชมุ เวลา 14.30 น. 
คณุประมาศ แนะน าคณะกรรมการทัง้คณะจ านวน 13 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ 100% ของกรรมการทัง้หมด 
รวมถึงแนะน าผู้สอบบัญชี inspector จากส านักงานกฎหมายและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
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ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชมุผูถื้อหุน้มากว่า 10 ปี เป็นผูม้าดูแลจดัการเรื่องการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และการนบัคะแนน 

รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยคุณอนุพงษ์ อศัวโภคิน ในฐานะรองประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้น จากนั้นคุณประมาศไดแ้จ้งองคป์ระชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนน 
ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

คณุประมาศ ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า ณ ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 40 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 906,490,310 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะมา   462 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 1,184,317,007 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุรวมทัง้สิน้ 502 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 2,090,807,317  หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 66.4613 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 3,145,899,495  หุน้ 
  ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ   

ในปีนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ ในระหว่างวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อ
บคุคลเขา้มา  

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ยงัสามารถส่งค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมมาล่วงหนา้ผ่านทาง e-mail ในระหว่างวนัที่ 19 เมษายน – 
28 เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถามล่วงหนา้เขา้มา 

ต่อจากนัน้ ไดแ้จง้รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชุมรบัทราบว่า ส าหรบัการลงมติในแต่ละวาระจะด าเนินการไปตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ดงันี ้

• หลงัจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมตัิ ประธานฯ จะขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใชห้ลกัการลงคะแนน 1 หุน้ต่อ  
1 เสียง (One share one vote)  

• เมื่อตอ้งการลงคะแนนเสียง ใหท้ าการเลือกวาระที่ตอ้งการ จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  ปุ่ มสีเขียว 
“เห็นดว้ย/Approve”, ปุ่ มสีแดง “ไม่เห็นดว้ย/Disapprove”, ปุ่ มสีสม้ “งดออกเสียง / Abstain”, ปุ่ มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสดุ/Cancel Your Last Vote” โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงค ์

• การออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
• ผูถื้อหุน้ท่ีกดยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุหรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นดว้ยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชมุ  
• ในวาระทั่ว  ๆ  ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ 

ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ 
• ส าหรบัวาระพิเศษต่าง ๆ ที่อาจจะมีเกณฑก์ารนบัคะแนนต่างออกไป จะแจง้ใหท้ราบก่อนลงคะแนน เช่น วาระท่ีเป็นรายการที่เก่ียว

โยงกันจะมีผูถื้อหุน้บางท่านที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระจะตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 หรือ 
2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ เป็นตน้ 

• ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอย sign-in เข้าระบบการประชุม คะแนนรวมที่ประกาศ 
ในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจรงิของผูถื้อหุน้ท่ีมาออกเสียงทนัในวาระนัน้ 

• หากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุในวาระท่ียงัไม่
ถกูด าเนินการ 
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เมื่อไดร้บัทราบวธีิการออกเสียงลงคะแนนแลว้ จงึเริม่เขา้สู่วาระการประชมุวาระท่ี 1 โดย คณุประมาศ เลขานกุารบรษิัทเป็นผูด้  าเนิน
วาระ 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงได้ประชุมไปเม่ือวนัที ่9 กรกฎาคม 2563 

คณุประมาศ ไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุดงักล่าวซึง่ไดแ้จกไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงได้
ประชุมไปเม่ือวนัที ่9 กรกฎาคม 2563 

  จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  2,091,209,917 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 141,000 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (507 ราย) 2,091,350,917 - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

คุณกุลทิพา ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการสายการเงินและบญัชี สรุปการเปิดตวัโครงการใหม่ปี 2563 
ดังนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดตัวโครงการใหม่จ านวนทั้งสิน้ 40 โครงการ มูลค่ารวม 45,020 ลา้นบาท เป็นการเปิดตวั
โครงการแนวราบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 36 โครงการ มูลค่า 39,390 ลา้นบาทในต่างจังหวัดจ านวน 
3 โครงการ มูลค่า 2,430 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียมจ านวน 1 โครงการ มูลค่า 3,200 ลา้นบาท ในปี 2563 
บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 31,655 ลา้นบาท ลดลง -3.7% YoY สาเหตุหลกัมาจากการการเปิดตวัคอนโดมิเนียม
โครงการใหม่ที่ลดลงจากปี 2562 ซึ่งในปี 2562 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดตวัคอนโดมิเนียมโครงการใหม ่6 โครงการ มลูคา่ 
27,100 ลา้นบาท แต่ในทางกลับกันยอดขายสินคา้แนวราบสามารถเติบโตไดถ้ึง +51.1% YoY หรือคิดเป็น
มลูค่าอยู่ที่ 27,831 ลา้นบาท 

ส าหรับรายได้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่  29,888 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ +25.6% YoY องคป์ระกอบหลักที่ส  าคัญมาจากผลงานที่โดดเด่นของสินคา้แนวราบที่ท  ารายไดถ้ึง 
24,035 ลา้นบาท คิดเป็น +32.5% YoY ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมนอกเหนือไปจากการโอนโครงการ
ของโครงการท่ีมีอยู่เดิม บรษิัทฯ ยงัมีโครงการสรา้งเสรจ็ใหม่พรอ้มโอน 2 โครงการ ไดแ้ก่ “Aspire Sukhumvit - 
Onnut Phase I” และ “Aspire Asoke - Ratchada” ซึ่งช่วยผลกัดนัรายไดข้องคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 4,914 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ +16.3% YoY นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีโครงการสรา้งเสร็จใหม่พรอ้มโอนอีก 2 โครงการส าหรับ
คอนโดมิเนียมของโครงการร่วมทุน ไดแ้ก่ “Life Ladprao” และ “Life Asoke - Rama 9” เมื่อรวมกับการโอน
ของโครงการที่มีอยู่เดิมส่งผลท าใหร้ายไดค้อนโดมิเนียมของโครงการร่วมทุนสูงถึง 16,239 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
+87.7% YoY ท าให้รายไดร้วม (+100% โครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 46,127 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ +42.1% YoY และ 
เมื่อคิดเป็นรายไดร้วม (+51% โครงการรว่มทนุ) อยู่ที่ 38,170 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ +35.3% YoY 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ 31.6% ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายได ้ลดลงมา
อยู่ที่ 20.6% ลดลง -2.3% YoY ส าหรบัส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้อยู่ที่ 1,948 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
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+93.1% YoY และส าหรบัก าไรสทุธิอยู่ที่ 4,225 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ +37.9% YoY ก าไรต่อหุน้เท่ากับ 1.34 บาท
ต่อหุน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสามารถลดหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ลงจากปี 2562 ที่ 27,037 ลา้นบาท มาอยู่ที่ 
20,758 ลา้นบาทในปี 2563 ลดลง -23.2% YoY ส่งผลท าใหอ้ตัราหนีสิ้นสทุธิต่อทุนลดลงจากปี 2562 ที่ 1.03 
เท่า มาอยู่ที่ 0.71 เท่า ในปี 2563 ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมาย 1 เท่า 

ส าหรบัแผนงานประจ าปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 โครงการ มูลค่า 43,000 
ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพและปริมณฑล 28 โครงการ โครงการแนวราบในต่างจังหวัด 
2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ โดยในไตรมาสที่  1 บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการแนวราบ 
ในต่างจงัหวดั 2 โครงการ ไดแ้ก่ “Api Town เชียงราย” และ “Api Town อยธุยา” และในไตรมาสที่ 2 จะเปิดตวัโครงการ
แนวราบอีก 5 โครงการ ส าหรบัโครงการท่ีเหลือบรษิัทฯ จะเปิดตวัในครึง่ปีหลงั 

ส าหรบั Portfolio ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้อรบัรู ้(ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 
17,751 ลา้นบาท สินคา้เหลือขายอยู่ที่ 58,568 ลา้นบาท และโครงการท่ีเหลือเปิดใหม่ในปี 2564 อยู่ที่ 30,700 
ลา้นบาท รวมมูลค่าทั้งสิน้ 107,019 ลา้นบาท ส าหรบัโครงการร่วมทุน (100%) มีรายไดร้อรบัรูอ้ยู่ที่ 23,652 
ลา้นบาท สินคา้เหลือขาย 18,861 ลา้นบาท และโครงการที่เหลือเปิดใหม่ในปี 2564 อยู่ที่ 10,000 ลา้นบาท 
รวมมลูค่าทัง้สิน้ 52,513 ลา้นบาท รวมมลูค่าเอพีและโครงการรว่มทนุอยู่ที่ 159,932 เมื่อคิดเป็น Portfolio รวม 
51% โครงการร่วมทุน มลูค่ารวมอยู่ที่ 133,801 ลา้นบาท โดยเป็น แนวราบ 73% คอนโดมิเนียมเอพี 7% และ
คอนโดมิเนียมโครงการรว่มทนุ (51%) 20% 

นอกจากผลการด าเนินการในเชิงตัวเลขแลว้ บริษัทฯ ยังไดม้ีการด าเนินการในการต่อต้านทจุริต
คอรร์ปัชนั ส าหรบัความคืบหนา้ของการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นั ้น  บร ิษ ัทฯ  ได ใ้ห ้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมโครงการของ CAC และผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อเนื่องเป็นครัง้ที่ 2 เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้ ยังมีนโยบาย และ
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชันต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และ
พฒันาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน 

คณุกลุทิพา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอใหพ้ิจารณาวาระต่อไป โดยมี คุณพนัธพ์ร ทพัพะ
รงัสี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้  าเนินวาระ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2563 

คุณพนัธพ์ร แถลงต่อที่ประชุมว่า ไดแ้ถลงผลการด าเนินงานปี 2563 ใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบแลว้ในวาระก่อน 
รวมทัง้รายงานประจ าปี และงบการเงินไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้แลว้ 

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ  
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มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2563 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  2,088,555,157 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 2,809,360 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (508 ราย) 2,091,364,517   - 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 และปันผลพิเศษ และรับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิ 
เป็นเงนิส ารอง 

 คุณพันธ์พร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมจ านวนทั้งสิน้ 4,225.48 ลา้นบาท หรือ 
คิดเป็นก าไรสุทธิ 1.34 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท 
และจ่ายเงินปันผลพิเศษเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 30 ปีอีก ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็น 0.45 
บาทต่อหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.5 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนด
จ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลในวันที่  
12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร โดยเงินปันผลจ านวน 0.35 บาทต่อหุน้จ่ายจากก าไรสะสม 
ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลอัตรารอ้ยละ 30 ผู้ไดร้ับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีไดใ้นอัตรา 30/70 ของ 
เงินปันผล และเงินปันผลจ านวน 0.10 บาทต่อหุน้จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลอตัรารอ้ยละ 23 
ผูไ้ดร้บัเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีไดใ้นอตัรา 23/77 ของเงินปันผลในส่วนการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
เป็นทุนส ารอง บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ จึงไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้  

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุประมาศ จงึเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 และปันผลพิเศษ และ
รับทราบการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารอง 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  2,089,960,517 99.9330 
ไม่เห็นดว้ย 1,400,000 0.0669 
งดออกเสียง 5,000 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

คุณพันธ์พร แถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดส้ังเกตการณก์ารปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ในการ 
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผูส้อบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์นอกจากนี ้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยังท าหนา้ที่
สอบบัญชีใหก้ับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจบริษัทฯ และ
สามารถปฏิบตัิงานรว่มกบับรษิัทฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้ 
บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดย 

• นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่  4377 (เป็นผูล้งลายมือชื่อ 
ในงบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2563) และ/หรือ  

• นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4604 ( เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในงบการเงินของบรษิัทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2556-2558) และ/หรือ  

• นางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อ 
ในงบการเงินของบรษิัทฯ ) 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 (ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกับ 
บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็น
ผูส้อบบญัชีปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 1,900,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบญัชีปี 2563 เป็นเงิน 2,100,000 บาท) 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

คณุพนัธพ์ร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุประมาศ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  2,089,946,917 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย 5,000 0.0002 
งดออกเสียง 1,413,600 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 

ล าดบัถดัไป คณุประมาศไดเ้รียนเชญิ คณุพรวฒุิ สารสิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินวาระ  
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

คณุพรวฒุิ เสนอต่อที่ประชมุวา่ เนื่องจากกรรมการท่ีจะครบวาระในปีนีจ้ะมี 1. นายอนพุงษ์ อศัวโภคนิ  
2. นายพเิชษฐ วิภวศภุกร 3. นายวษิณ ุ สชุาติล า้พงศ ์ และ 4. นายสมยศ สธีุรพรชยั ดงันัน้ เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ 
ไดอ้ภิปรายกนัไดเ้ตม็ที่ จงึขอเชญิกรรมการท่ีครบวาระออกจากที่ประชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กรรมการ 
ที่จะตอ้งออกตามวาระในปีนี ้คือ  

ชื่อ - สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
นายอนพุงษ ์ อศัวโภคิน รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร 
นายพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมการ กรรมการบรหิาร 
นายวษิณ ุ สชุาติล า้พงศ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร 
นายสมยศ สธีุรพรชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเห็นดงันี ้เห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้
กรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นายอนุพงษ์ อศัวโภคิน 2. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 3. นายวิษณุ 
สชุาติล า้พงศ ์และ 4. นายสมยศ สธีุรพรชยั ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ไดร้่วมพิจารณาด้วย)  ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 
โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบัติครบถว้น ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนดไว ้
และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นายอนพุงษ์ 
อศัวโภคิน 2. นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 3. นายวิษณ ุสชุาติล า้พงศ ์และ 4. นายสมยศ สธีุรพรชยั ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ  
ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ส าหรบัประวตัิย่อและประสบการณก์ารท างาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการต่าง ๆ จ านวน
ปีที่เป็นกรรมการ การถือหุน้ในบรษิัทฯ  และการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ๆ รวมทัง้สดัส่วนการเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการในปี 2563 และปีที่เขา้รว่มเป็นกรรมการของแต่ละท่านไดแ้นบทา้ยหนงัสือเชิญประชมุไวแ้ลว้ 

คณุพรวฒุิ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น คณุประมาศจึงเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน  
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มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติเลือก นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กลับเข้าเป็นกรรมการอกี
วาระหนึ่ง 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  1,925,317,379 92.0603 
ไม่เห็นดว้ย 166,048,138 7.9396 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 

มีมติอนุมตัิเลอืก นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  1,514,852,470 72.4821 
ไม่เห็นดว้ย 575,113,047 27.5178 
งดออกเสียง 1,400,000 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 

มีมติอนุมตัิเลอืก นายวิษณุ สุชาติล ้าพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  1,951,608,678 93.3174 
ไม่เห็นดว้ย 139,756,839 6.6825 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 - 

มีมติอนุมตัิเลอืก นายสมยศ สุธีรพรชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  1,951,390,978 93.3070 
ไม่เห็นดว้ย 139,974,539 6.6929 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517   - 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณพรวุฒิ แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าเบีย้กรรมการ ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ตามผลก าไรของบรษิัทฯ (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถดัไป) 
โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก  นอกจากนี ้ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและเบี ้ยประชุมประจ าปี 2564  
แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบริหารความเส่ียงมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษิัท 

ประเภทกรรมการ ปี 2564 
(บาท/เดือน) 

ปี 2563 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 80,000 65,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 75,000 60,000 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลฯ 75,000 60,000 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 75,000 60,000 
กรรมการ 65,000 50,000 

2. ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ประเภทกรรมการ ปี 2564 
(บาท/ครัง้) 

ปี 2563 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 20,000 12,500 
กรรมการ  15,000 10,000 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุดงักลา่ว 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวไดแ้นบในหนงัสือเชญิประชมุแลว้ 

คณุพรวฒุิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น คณุประมาศจงึเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  2,083,971,803 99.6464 
ไม่เห็นดว้ย 7,380,114 0.3528 
งดออกเสียง 13,600 0.0006 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (509 ราย) 2,091,365,517 100.0000 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายบ าเหน็จกรรมการ  

คุณพรวุฒิ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นดว้ยตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เห็นควร จึงขอจ่ายบ าเหน็จใหก้ับกรรมการทุกท่าน ส าหรบัปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 7.10 ลา้นบาท (ส าหรบั
ปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6.30 ลา้นบาท) 

โดยในวาระนี ้จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนไดเ้สีย โดยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยทางเลขานุการจะแจง้รายละเอียดให้
ทราบต่อไปตอนนับคะแนน 

คณุพรวฒุิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัตกิารจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 

คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย  1,362,014,070 98.9200 
ไม่เห็นดว้ย 14,869,500 1.0799 
งดออกเสียง  0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (502 ราย) 1,376,883,570 100.0000 

โดยในวาระนีม้ีกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และมารว่มประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง 
จ านวน 7 ราย เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 714,481,947 หุน้ 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาวาระต่าง ๆ  ครบถว้นแลว้ คณุประมาศ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

ค าถาม:  คุณสุธี คล่องมงคลกิจ (รับมอบฉันทะ) อยากทราบถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย ์
ในปี 2563 เหตใุดแนวราบจึงมีผลการด าเนินงานดีมาก 

ค าตอบ: คณุอนพุงษ์ ในปี 2563 แมจ้ะมีวิกฤติโควิด-19 และเราค่อนขา้งกงัวลใจในตอนแรก แต่ตลาดอสงัหาฯ 
แนวราบไม่ไดท้รุดตัวลงไปมากเท่าที่กังวล ทางธนาคารมีความเข้มงวดในมาตรการปล่อยสินเชื่อ
โครงการ ท าใหบ้ริษัทใหญ่ ๆ  ไดป้ระโยชน ์ซึ่ง เอพี ก็เป็นหนึ่งในนัน้ แมว้่าตลาดอสงัหาฯ ทั้งแนวราบและ
คอนโดมิเนียมจะติดลบ โดยในปีที่ผ่านมา บา้นจดทะเบียนใหม่ลดลง -6% YoY ส่วนคอนโดมิเนียม
จะไดร้บัผลกระทบมากกว่า เนื่องจากมี supply ในตลาดฯ เป็นจ านวนมาก ตัง้แต่ปี 2561–2562 และ
ยงัส่งผลต่อเนื่องอยู่ จึงตอ้งอาศยัเวลา 1–2 ปีเพื่อเคลียรส์ต๊อก  
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ค าถาม:  คุณชวนะ วสุธาลัยนันท ์(ผูถื้อหุน้) สอบถามถึงสถานะเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2564 ทางผูบ้ริหาร 
คาดว่าจ าเป็นจะตอ้งออกหุน้กูห้รือไม่ 

ค าตอบ: คุณอนุพงษ์ เรื่องดังกล่าวจะตอ้งพิจารณาแยกกันระหว่างการออกหุน้กูแ้ละสถานะเงินสด ส าหรบั
สถานะเงินสด สดัส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อทนุเมื่อปลายปีที่แลว้อยู่ที่ 0.7 เท่า ซึ่งดว้ยสดัส่วนดงักล่าวจึงไมม่ี
ปัญหาในการขอเงินกูก้บัธนาคาร และ เอพี ยงัคงมีสถานะเงินสดถืออยู่และวงเงินท่ีจะกูธ้นาคารไดอ้กี
ประมาณหมื่นลา้นบาท ส่วนเรื่องหุน้กู ้การออกหุน้กู ้ดอกเบีย้ที่ไดจ้ะค่อนขา้งต ่ากว่าการกูธ้นาคาร  
จึงจะพิจารณาออกหุ้นกู ้โดยค านึงถึงการออกทดแทนของเก่า  ซึ่งจะมีการจัดสรรให้อยู่ในจ านวน
ประมาณ 4,000 กว่าลา้นในทกุปี ส่วนสถานะการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2563 ถือว่าค่อนขา้งแข็งแกรง่
กว่าปี 2562 มากพอสมควร 

ค าถาม:  คณุสพุีรณฐั กวีวจัน ์(ผูถื้อหุน้) มาตรการผ่อนปรนใหต้่างชาติซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นไทยได ้มีความเหน็
อย่างไร และเซคเตอรไ์หนจะไดป้ระโยชน ์

ค าตอบ: คุณอนุพงษ์ เนื่องดว้ยมาตรการดังกล่าวยังไม่ออกมาอย่างชดัเจน จึงจะตอ้งรอดูความชดัเจนก่อน 
ในส่วนของคอนโดมิเนียม ที่คาดว่าจะใหต้า่งชาติถือครองไดเ้กิน 49% จากเดิมที่ถือได ้ซึ่งในปัจจบุนันี ้
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคอนโดมิเนียมที่ต่างชาติที่ถือครองในสดัส่วนเกิน 49% อยู่นอ้ยมาก ผูท้ี่ได้
ประโยชนจ์ากกรณีดงักล่าวจึงน่าจะเป็นคอนโดมิเนียมทางภาคใต ้เช่น ภูเก็ต ท่ีมีต่างชาติถือครอง  
เกิน 49% ส าหรบัในส่วนของแนวราบ ตอ้งรอดมูาตรการท่ีชดัเจนก่อน จึงยงัไม่ขอออกความเห็น 

ค าถาม:  คณุวิสิทธ์ิ พิศาลคณุากิจ (ผูถื้อหุน้) อยากทราบว่าเหตใุดจึงแบ่งปันผลนอ้ยครบั  

ค าตอบ: คุณอนุพงษ์ อตัราเงินปันผลอยู่ที่ 0.40 บาทเท่ากับปีที่แลว้ เมื่อรวมกับเงินปันผลพิเศษ 0.05 บาท เท่ากบั 
0.45 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ  แต่เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงตอ้ง
เตรียมเงินสดส ารองไวส้ าหรบัสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ค าถาม:  เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีมีความคลา้ยคลงึกนั จึงขอรวมค าถามไวด้ว้ยกนั ดงันี ้

คณุธิสิทธ์ิ สิมาพฒันพงศ ์(ผูถื้อหุน้) COVID รอบล่าสดุ มีผลกบับรษิัทฯ ยงัไงบา้ง  

คณุศรณัยธ์ร ศรีสนุทร (ผูถื้อหุน้) บรษิัทฯ มีกลยทุธก์ารรบัมือช่วงโควิดนีอ้ย่างไร 

ค าตอบ: คุณอนุพงษ์ ยอดจองในทุกสปัดาหย์งัไม่ลดลง รวมถึงตวัเลข site visit ยงัสม ่าเสมออยู่ เอพี ยงัคงปิด
ไตรมาส 1 ดว้ยยอดจองที่ค่อนขา้งดี สถานการณโ์ดยรวมนบัว่าดี แมภ้าพรวมตลาดฯ จะมี demand 
น้อยลง แต่ supply ก็ลดลงด้วย ดังนั้นเป็นโอกาสดีของผู้พัฒนาอสังหาฯรายใหญ่ ๆ ในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ในช่วงไตรมาสที่  1 ที่ผ่านมา ยอดจองของอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในตลาด
อสังหาริมทรพัย ์10 อันดับแรกก็มียอดจองที่โตขึน้ดว้ย จึงเห็นไดว้่า สถานการณ์โควิดไม่ไดท้  าให ้
ผลประกอบการของบรษิัทใหญ่ ๆ แย่มากนกั  
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ไม่มีผูเ้สนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งและ
ปิดประชมุเมื่อเวลา 15.50 น. 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
(รศ. ดร. นรศิ ชยัสตูร) 

ลงชื่อ      เลขานกุารบรษิัท 
(นายประมาศ ขวญัชืน้) 


