
 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 17/2555 
ของ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ี 20 เมษายน 2555 

ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรมสยามซิต้ี 
เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 

         
 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้
ในครัง้น้ี ดงัน้ี 
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 3. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 4. นายมานะ  นพพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 6. นายวริตัน์   เอือ้นฤมติ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 7. นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล กรรมการ  
 8. นางนุชนาถ ปณัฑวงักรู กรรมการ 
         9. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
 
 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชุม  เหตุผล 
 1. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตดิภารกจิเรง่ด่วน 
 
 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชขีองบรษิทั 
 1. นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยบญัช ี
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นางพนูนารถ เผา่เจรญิ ตวัแทนผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั 
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 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

 นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงัน้ี 
 

 (1) บรษิัทได้จดัทําคําแนะนําการลงคะแนนเสยีงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาเขา้ร่วมประชุม                       
ทุกท่านแลว้ โดยในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม ่ถา้ไมม่ผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีู้ใดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะ
คดัค้านหรอืงดออกเสยีงทําการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัได้แจกบตัรลงคะแนนให้กบัท่านผู้ถอืหุ้นแล้วใน
ขณะทีล่งทะเบยีน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมื่อประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพือ่มานบัคะแนน 
 

 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง 
 

 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  
 

 ทัง้น้ี ยกเวน้สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุม ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคีาํสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอื
มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะ 
 

เร่ิมการประชมุ เวลา 14.30 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 
และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่19 มนีาคม 2555 (วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใิน
การเขา้รว่มประชุม) มทีัง้สิน้ 10,002 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 7,150,071,038 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และ                     
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 534 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 
4,071,622,029 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.95 ซึง่เกนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้ จงึขอเปิดการประชุม  
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 จากนัน้ประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายให ้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูด้าํเนินการ
ประชุม โดยประธานกรรมการบรหิารไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 
 

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2554 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่27 กันยายน 2554 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยแลว้ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในสาํเนารายงานการประชุมดงักลา่ว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2554 ซึง่จดัขึน้เมือ่
วนัที ่27 กนัยายน 2554 ตามทีเ่สนอ   
  
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,340,719,461 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,340,719,461 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง จาํนวน 253,312 เสยีง   
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 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 
 

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธาน
ผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร รายงานผลการดาํเนินงาน ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัประจาํปี 2554 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ด้
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 และแผนงาน
ประจาํปี 2555 ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 

 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 

 ณ สิน้ปี 2554 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยเ์ป็นจาํนวน 36,238 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีก่อน                
รอ้ยละ 16 โดยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 24,860 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 11,378 ลา้น
บาท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 
 

 ในดา้นของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2554 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 20,680 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากจาํนวน 18,755 ลา้นบาทในปี 2553 สว่นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน เพิม่ขึน้จาก 3,291 ลา้นบาท
ในปี 2553 มาเป็น 4,166 ลา้นบาทในปี 2554 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27 ซึง่เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีก่อน อนัเป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาแก่ลกูคา้ในโครงการของบรษิทัที่
ไดร้บัผลกระทบจากกรณีอุทกภยั อยา่งไรกด็ ี ในปี 2554 บรษิทัยงัคงมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ี                      
เป็นจาํนวน 3,017 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 สง่ผลใหก้าํไรสทุธใินปี 2554 เตบิโตขึน้มาอยูท่ี ่  2,015 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 6  
 

  อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั  
 
 สาํหรบัปี 2554 แสนสริมิอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 19.35 ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 21.44              
ในปี 2553 อนัเป็นผลจากคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายตวัของธุรกจิ ประกอบกบัการลงทุนใน
สนิทรพัยเ์พิม่เตมิ ในขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
จาก 1.55 เทา่ เป็น 1.63 เท่า อยา่งไรกด็ ี อตัรากาํไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ของปี 2554 กย็งัคงเตบิโตอยู ่                  
โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 32.56 เป็นรอ้ยละ 34.23 ทัง้น้ี โดยทีค่า่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานยงัคงสงูอยู ่จงึทาํใหอ้ตัรากาํไร
สทุธขิองปี 2554 ลดลงเลก็น้อย จากรอ้ยละ 10.12 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 9.74               
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 ในแงข่องเงนิปนัผลต่อหุน้นัน้ บรษิทัไดจ้า่ยปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานงวดปี 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้                  
ในของรปูหุน้ปนัผล สว่นในงวดปี 2554 น้ี บรษิทัไดเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาจา่ยเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.14 
บาท (สบิสีส่ตางค)์  
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2554 
 
 โดยภาพรวมแลว้จะเหน็วา่ ในปี 2554 บรษิทัยงัคงมรีายไดห้ลกัทีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์                      
ซึง่ประกอบดว้ยโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 96 
สดัสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 4 เป็นรายไดท้ีม่าจากธุรกจิการบรกิารอสงัหารมิทรพัยร์วมกบัรายไดอ้ื่น ๆ ทัง้น้ี รายไดจ้าก
โครงการเพือ่ขายในปี 2554 อยูท่ีป่ระมาณ 19,769 ลา้นบาท แบง่เป็นโครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 47, ทาวน์เฮา้ส ์
รอ้ยละ 17 และ บา้นเดีย่ว รอ้ยละ 36  
 
 สาํหรบัในปี 2554 มโีครงการทีเ่ปิดใหมเ่พยีง 14 โครงการ จากเดมิทีก่าํหนดไว ้ 23 โครงการ เหตุที่
จาํเป็นตอ้งเลื่อนออกไปบางสว่นเน่ืองจากไดร้บัผลกระทบกรณีอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในชว่งไตรมาสทีส่ ี ่ ทัง้น้ี มลูคา่โครงการ
ทีเ่ปิดใหมด่งักล่าว รวมประมาณ 16,830 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมเินียม จาํนวน 6 โครงการ มลูคา่
ประมาณ 7,011 ลา้นบาท, ทาวน์เฮา้ส ์จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่ประมาณ 1,624 ลา้นบาท และบา้นเดีย่ว จาํนวน 5 
โครงการ มลูคา่ประมาณ 8,195 ลา้นบาท  
 
 ในดา้นของสว่นแบง่การตลาดนัน้ เดมิทใีนปี 2553 แสนสริมิสีว่นแบ่งการตลาดอยูป่ระมาณรอ้ยละ 12 
ในขณะที ่บมจ. พฤกษา เรยีลเอสเตท มสีว่นแบง่การตลาดอยูป่ระมาณรอ้ยละ 16 และ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์มสีว่น
แบง่การตลาดอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 11 ซึง่หากพจิารณาเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหญ่ 7 รายแรก จะพบวา่ ในปี 2553                     
มสีว่นแบ่งการตลาดทีร่วมกนัไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 ในขณะทีปี่ 2554 เพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่อ้ยละ 75 ซึง่แสนสริกิเ็ป็นหน่ึงใน
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่สีว่นแบง่การตลาดปรบัตวัดขีึน้ดว้ยเชน่กนั โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 14   
 
 แผนงาน ปี 2555 
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2555 นัน้ แสนสริไิดจ้ดัตัง้โรงงานผลติแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปู (Sansiri Precast 
Factory) ซึง่มจีุดเดน่ คอื สามารถลดระยะเวลาในการก่อสรา้งจากเดมิประมาณ 6 เดอืน ลงเหลอืเพยีง 75 วนัต่อบา้น                 
1 หลงั โดยไดเ้ริม่กระบวนการผลติแลว้ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2555 ซึง่นบัวา่ลา่ชา้ไปกวา่กาํหนดทีว่างไวป้ระมาณ 2 เดอืน 
อนัเน่ืองมาจากเกดิอุทกภยัในช่วงปลายปีทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม ภายในปลายเดอืนเมษายนปีน้ี บรษิทัคาดวา่น่าจะ
สามารถผลติแผ่นคอนกรตีสาํเรจ็รปูไดป้ระมาณรอ้ยละ 80 ของกาํลงัการผลติทัง้หมด 
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  นอกจากน้ี ถอืไดว้า่ปีน้ีเป็นปีทีบ่รษิทัจะเตบิโตสงูมาก โดยบรษิทัมแีผนจะเปิดโครงการใหมอ่กี 44 
โครงการ มลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ 45,827 ลา้นบาท โดยในไตรมาสทีห่น่ึงทีผ่า่นมา บรษิทัไดจ้ดังาน Sansiri Life Comes 
Home ทีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอน ซึง่ไดเ้ปิดโครงการใหมใ่นงานดงักลา่วไปแลว้ รวม 15 โครงการ สว่นในไตรมาสที่
สองน้ี จะเปิดโครงการใหมอ่กี 8 โครงการ และเปิดโครงการใหมเ่พิม่ขึน้จาํนวน 15 โครงการ และ 6 โครงการ ในชว่ง
ไตรมาสทีส่าม และไตรมาสทีส่ ี ่ตามลาํดบั 
 
 ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุ
ดงัน้ี 
 
  นายวรพล เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เพราะเหตุใด บรษิทัจงึมแีผนการ
ลงทุนในโครงการบา้นเดีย่วเพิม่ขึน้ในปีน้ี นอกจากน้ี ฝา่ยจดัการมแีผนรองรบัความเสีย่งจากการปรบัเพิม่คา่จา้งขัน้ตํ่า
ตามนโยบายของรฐับาลอยา่งไรบา้ง 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมแีผนการลงทุนในโครงการ                
บา้นเดีย่วเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสนิคา้คงเหลอืประเภทบา้นเดีย่วทีม่อียูเ่ริม่ลดลง สว่นประเดน็เรือ่งการปรบัเพิม่คา่จา้งขัน้ตํ่า
นัน้ ขณะน้ีบรษิทัไดเ้ริม่ใชแ้ผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปู หรอื Precast ทีผ่ลติจากโรงงานของบรษิทัเอง ซึง่หากผลติไดเ้ตม็
กาํลงัจะชว่ยใหส้ามารถก่อสรา้งบา้นไดเ้รว็ขึน้ถงึหน่ึงในสาม รวมทัง้ยงัชว่ยใหบ้รษิทัพึง่พาแรงงานน้อยลงไดอ้กีทางหน่ึง
ดว้ย 
 
  นายวรพจน์ หริณัยภ์วิงศ ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
 
 1. เน่ืองจากในปีน้ี บรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการขายโครงการคอนโดมเินียมเป็นอยา่งมาก จงึอยาก
ทราบวา่ บรษิทัมแีผนการลงทุนโครงการคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้อกีหรอืไม ่ 
 
 2. โครงการคอนโดมเินียมบรเิวณถนนวทิย ุจะเปิดขายไดท้นัภายในปีน้ีหรอืไม ่
 
 3. โครงการไพน์ บาย แสนสริ ิจะสง่มอบไดท้นัภายในปีน้ีหรอืไม ่
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 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
 
 1. มลูคา่โครงการทีจ่ะเปิดขายในปีน้ีคอ่นขา้งสงูอยูแ่ลว้ ประกอบกบัเริม่มขีอ้จาํกดัในการเลอืกทาํเลทีต่ ัง้ 
ดงันัน้ การเพิม่โครงการคอนโดมเินียมอาจจะทาํไดย้ากขึน้ 
  
 2. บรษิทัคาดวา่ น่าจะเปิดขายโครงการคอนโดมเินียมบรเิวณถนนวทิยไุดท้นัภายในปีน้ี 
  
 3. บรษิทัมเีป้าหมายวา่ จะตอ้งสง่มอบและโอนกรรมสทิธิโ์ครงการไพน์ บาย แสนสริ ิภายในปีน้ี 
 
  นายฤทธชิยั หยบิเจรญิพร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์กดิ
ภาวะอิม่ตวัแลว้ บรษิทัมนีโยบายลงทุนเพือ่ใหม้รีายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เชน่ โครงการเพือ่เชา่ บา้งหรอืไม ่ 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ นโยบายหลกัของบรษิทัจะเน้นไปที่
ธุรกจิดา้นการซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นสาํคญั ดงันัน้ สว่นใหญ่จงึเป็นลงทุนในโครงการเพือ่ขายมากกวา่โครงการ    
เพือ่เชา่ 
 
 นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวทางป้องกนัความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้ เชน่ สนิคา้ขึน้ราคา, การปรบัคา่จา้งขัน้ตํ่า เป็นตน้ อยา่งไรบา้ง 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ประเดน็เรือ่งสนิคา้ขึน้ราคานัน้ บรษิทั               
กไ็ดป้รบัราคาสนิคา้ขึน้ไปใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาดดว้ยเชน่กนั สว่นในดา้นของการปรบัคา่จา้งขัน้ตํ่านัน้ บรษิทัไดล้ด
การพึง่พาแรงงานลง โดยมกีารผลติแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปูจากโรงงานของบรษิทัขึน้มาใชเ้อง  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และ
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,342,962,721 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,342,962,721 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง จาํนวน 253,312 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2554 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และสรปุขอ้มลูทาง
การเงนิ ตามลาํดบั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2554 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,342,962,721 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,342,962,721 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง จาํนวน 253,312 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาเกีย่วกบั
การจดัสรรกาํไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ยเรือ่งสาํคญัสองประการ กลา่วคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็น
สาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมี
จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรกาํไรสทุธเิพือ่จา่ยเงนิปนัผล ซึง่ตามนโยบายการ
จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั กาํหนดไวว้า่ บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงั
หกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 
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 ทัง้น้ี จากผลการดาํเนินงานทีไ่ดนํ้าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏวา่ บรษิทัมกีาํไรสทุธแิละไมม่ยีอด
ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถ
พจิารณาจา่ยปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
 
   ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554  (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554  ถงึวนัที ่  31 ธนัวาคม 2554) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  เป็นจาํนวน 2,015,081,289.50 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 1,914,327,225.04 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.27 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักลา่ว คณะกรรมการจงึ
เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   1. จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2554 จาํนวน 100,754,064.47 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 2. จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 16 มนีาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่19 มนีาคม 
2554 และกาํหนดจา่ยในวนัที ่16 พฤษภาคม 2555 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2554 จาํนวน 
100,754,064.47 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.14 
บาท (สบิสีส่ตางค)์  ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,893,501 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,863,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 30,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง จาํนวน 253,312 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงตอ่ทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึง
ในสามในการประชุมสามญัประจาํปี ซึง่รายนามกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งในปีน้ี รวม 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
 
   (1) นายมานะ นพพนัธ ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   (2) นายอภชิาต ิ จตูระกลู  - รองประธานกรรมการ 
   (3) นายเศรษฐา ทวสีนิ  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   (4) นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ  - กรรมการ 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
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  ในการน้ี นายโกวทิย ์  โปษยานนท ์ประธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายมานะ นพพนัธ,์                       
นายอภชิาต ิ จตูระกลู, นายเศรษฐา ทวสีนิ และ นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป              
อกีวาระหน่ึง  
 
 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) นายมานะ  นพพนัธ ์
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,023,501 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,343,973,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9988 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,123,312 เสยีง   
 
 (2) นายอภิชาติ  จตูระกลู 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,023,501 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,343,973,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9988 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,123,312 เสยีง   
 
  (3) นายเศรษฐา  ทวีสิน 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,893,501 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,893,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 253,312 เสยีง   
 
  (4) นายวนัจกัร ์ บุรณศิริ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,893,501 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,843,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9988 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 253,312 เสยีง   
 
 ทัง้น้ี นายมานะ นพพนัธ ์  ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงนัน้                   
มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจาํปี 2555 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบั
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน (Compensation 
Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระดบั
เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็ควร
เสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2555                       
ในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราที่
จา่ยในปี 2554 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้  โดยกาํหนดเพดาน
ในการจา่ยไวไ้มเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้  ใหจ้า่ยเบีย้
ประชุมกรรมการเพยีงเทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการใน 2 ครัง้แรกเทา่นัน้  
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ จาก               
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ยจดัการและพนกังานแลว้ 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2555 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 1,500,000 บาท 
นายมานะ            นพพนัธ ์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 
นายวริตัน์            เอือ้นฤมติ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 
นายเกรยีงไกร      เธยีรนุกุล กรรมการ 1,000,000 บาท 
นางนุชนาถ          ปณัฑวงักรู กรรมการ 1,000,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราที่
จา่ยในปี 2554 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 
บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2555 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 4,345,146,813 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,813,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9923 
    ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 80,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0019 
     ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 253,312 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0058 
     ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2555 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้ บรษิทั สาํนกังาน 
เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัติามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั 
1. นางสาวรุง้นภา   เลศิสวุรรณกุล   3516 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

นบัตัง้แต่ปี 2554 
2. นางสาวสมุาล ี  รวีราบณัฑติ   3970 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
3. นางสาววสิสตุา  จรยิธนากร 3853 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายโสภณ   เพิม่ศริวิลัลภ  3182 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหวา่งปี 2549 - 2553 
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 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีโดยกาํหนดคา่
สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 1,950,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจา่ยตามจรงิ 
 
  อน่ึง บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั             
และบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง                 
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขทะเบยีน 3156 หรอื นางสาวสมุาล ี  รวีราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน  3970 หรอื นางสาววสิสตุา  
จรยิธนากร หรอื นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3182 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลข
ทะเบยีน  3853  แหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 1,950,000 บาท ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,344,893,501 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,813,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9982 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 80,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0018 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง จาํนวน 253,312 เสยีง   
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 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย  
  (ยกเลิกหุ้นท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล จาํนวน 19,220 หุ้น ซ่ึงเหลือจากการจดัสรร)  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
  จดทะเบียน 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้งทาํการยกเลกิ จาํนวน 19,220 หุน้ อนัเป็นหุน้ทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล ซึง่เหลอื
จากการจดัสรร และผลจากการลดทุนดงักลา่ว บรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 
4.ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดว้ย 
 
 ทัง้น้ี หลงัจากการยกเลกิหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัคงเหลอืหุน้
จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธขิองโครงการ SIRI-W1, 
ESOP # 5 และ ESOP # 6 (ขอ้มลู ณ สิน้เดอืนกุมภาพนัธ ์ 2555) รวมทัง้สิน้จาํนวน 3,729,900,070 หุน้ ดงันัน้ 
ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนดงักลา่ว บรษิทัจะมทุีนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 11,641,569,085.56 บาท แบง่ออกเป็น 
10,879,971,108 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
 
 ในการน้ี คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 11,641,589,650.96 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 11,641,569,085.56 บาท โดยวธิี
ตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย กลา่วคอื ยกเลกิหุน้ทีส่าํรองไวเ้พื่อรองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล จาํนวน 19,220 
หุน้ ซึง่เหลอืจากการจดัสรร และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน                       
จดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ให ้                     
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
11,641,589,650.96 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 11,641,569,085.56 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย (ยกเลกิหุน้ทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล จาํนวน 19,220 หุน้ ซึง่เหลอืจากการจดัสรร) และ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปน้ี 
 
  “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 11,641,569,085.56 บาท 
      แบง่ออกเป็น    10,879,971,108 หุน้ 
      มลูคา่หุน้ละ                                  1.07  บาท    
                           โดยแยกออกเป็น 
      หุน้สามญั         10,879,971,108 หุน้   
      หุน้บุรมิสทิธ ิ                               -          หุน้” 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,345,146,813 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,776,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9915 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 80,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0018 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 290,644 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0067 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ 
  บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7  
  (โครงการ ESOP # 7) 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัเหน็วา่ เพือ่ใหก้รรมการและ
พนกังานมสีว่นรว่มในความเป็นเจา้ของบรษิทั และเพื่อเป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน                      
ในการปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ อกีทัง้เพื่อเป็นสิง่จงูใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถและมี
ประสทิธภิาพในการทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว อนัจะสง่ผลดต่ีอการปฏบิตังิานและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใน
อนาคต จงึเหน็สมควรใหพ้จิารณาออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่
กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่7 (โครงการ ESOP # 7) จาํนวน 355,000,000 ลา้นหน่วย โดย
มอีตัราการใชส้ทิธ ิคอื หน่ึงหน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธมิสีทิธซิือ้หุน้ไดห้น่ึงหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.00 บาท (สองบาทถว้น) 
ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัตามโครงการ ESOP # 7 ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่7 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ก่อนการประชุมแลว้ พรอ้มทัง้พจิารณามมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสามารถนําใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่กรรมการหรอืพนกังานได้
สง่มอบใหแ้ก่บรษิทัหรอืบุคคลตามทีบ่รษิทักาํหนด อนัเน่ืองมาจากการลาออก หรอื พน้จากตาํแหน่งกรรมการของ
บรษิทั หรอืพนกังานของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ดว้ยเหตุต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ ESOP 
# 7 น้ี มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หรอืพนกังานรายอื่นต่อไปไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 10 ของสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ยลาํดบัที ่7 ดงักลา่ว 
 
 ทัง้น้ี การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการ ESOP # 7 น้ี ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยตอ้งไมม่ ี        
ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม คดัคา้นการเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 
 
 ในการน้ี ขอแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ กรรมการทุกทา่นไมไ่ดร้บัการจดัสรร ESOP ในครัง้น้ี เพือ่ใหบ้รษิทั
สามารถจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและพนกังานอื่น ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เน่ืองจากบรษิทัมกีารขยายตวั
คอ่นขา้งมากและมจีาํนวนพนกังานเพิม่ขึน้ในสว่นงานต่าง ๆ ทีส่าํคญั ซึง่บรษิทัเหน็วา่ การเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
เหลา่น้ีไดม้โีอกาสเขา้มสีว่นรว่มในการเป็นเจา้ของบรษิทัโดยผ่านทางโครงการ ESOP น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตบิโต
และการสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทัไดอ้กีสว่นหน่ึง 
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 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุ
ดงัน้ี 

 
  นายวรพจน์ หริณัยภ์วิงศ ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง แสดงความคดิเหน็วา่ หากบรษิทัประสงคจ์ะ
เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตังิาน โดยเหน็วา่การไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการ 
ESOP เป็นเสมอืนโบนสั กน่็าทีจ่ะพจิารณาตอบแทนพนกังานในรปูของโบนสัโดยองิตามผลการปฏบิตังิานเป็นสาํคญั
มากกวา่  

 
 นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง แสดงความคดิเหน็วา่ พนกังานสว่นใหญ่น่าจะอยาก
ไดผ้ลตอบแทนในรปูของโบนสัมากกวา่การไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการ ESOP ดงันัน้ ขอใหบ้รษิทั
พจิารณาทบทวนในประเดน็น้ีดว้ย 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัจดัใหม้โีครงการ ESOP น้ีเพื่อ
เป็นสิง่จงูใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพในการทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว โดยโครงการน้ีมอีาย ุ 5 ปี 
และในแต่ละปีพนกังานทีไ่ดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวนไมเ่กนิ 1  ใน 5 สว่น
ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคนไดร้บัจดัสรร ดงันัน้ หากพนกังานประสงคจ์ะใชส้ทิธคิรบทัง้จาํนวน กจ็ะตอ้ง
ทาํงานกบับรษิทัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี  
 
 ทัง้น้ี ขอชีแ้จงใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทราบวา่ พนกังานทีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธน้ีิจะตอ้งชาํระเงนิ        
คา่หุน้ พรอ้มทัง้มภีาระในการชาํระภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ  ทีจ่า่ยอนัเกดิขึน้จากผลประโยชน์จากการใชส้ทิธิ
ดว้ย ดงันัน้ พนกังานทีใ่ชส้ทิธจิงึมตีน้ทุนทีต่อ้งจา่ยออกไปก่อน โดยทีห่ากตอ้งการขายหุน้ในราคาสงู ๆ พนกังานก็
จะตอ้งชว่ยกนัสรา้งกาํไรใหก้บับรษิทัมากขึน้ ๆ เพือ่ใหก้จิการมคีวามเจรญิเตบิโตและทาํใหร้าคาหุน้สงูตามไปดว้ย ซึง่จะ
เป็นผลดแีก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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 นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ พนกังานทุกคนไดร้บัจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธเิทา่กนัหรอืไม ่
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ พนกังานแต่ละรายไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บั
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใินจาํนวนทีเ่ทา่กนั ทัง้น้ี บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัจิากตาํแหน่ง อายงุาน ศกัยภาพและ
ความทุม่เทของพนกังานแต่ละรายเป็นสาํคญั 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ :  โครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั
(มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ไดร้บัอนุมตัจิาก                  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง 
 
 อยา่งไรกต็าม โดยทีม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและออกเสยีง คดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว ดงันัน้ จงึตอ้งถอืวา่ โครงการ ESOP # 7
ไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,296,032,440 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,555,751,736 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 82.7683 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 739,990,060 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 17.2249 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 290,644 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0068 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั และการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่ พร้อมทัง้แก้ไข 
  เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษทั  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ สบืเน่ืองจากโครงการ ESOP # 7 
ไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไมจ่าํเป็นตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนและการจดัสรรหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการดงักลา่ว รวมไปถงึการแกไ้ข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีต่อไป 
 
 ในการน้ี ใหถ้อืวา่ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดัสรรหุน้จาํนวน 355,000,000 หุน้ เพือ่รองรบัการ                     
ใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการ ESOP # 7 รวมทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็นอนัยกเลกิไป 
 
 ทีป่ระชุมรบัทราบตามรายละเอยีดทีแ่จง้ขา้งตน้ 
 
วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่เป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ใน
ดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูจ้าํนวน 5,000 
ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในเอกสารเรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอ
ขาย” ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ :  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท 
หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสาร                 
หมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและถอืเป็น
สว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
   ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 4,345,146,813 หุน้ 
 
   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 4,344,627,769 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9881 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 178,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0041 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 290,644 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0067 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 บตัรเสยี   จาํนวน 50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0011 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 12. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนดไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้
ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 12 แลว้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการ
ประชุม จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุมครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
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 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายมนตร ี ปานเจรญิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ผลตอบรบัจากการทีบ่รษิทัไดจ้ดั                  
โรดโชว ์(Road Show) ในต่างประเทศเมือ่เรว็ ๆ น้ีเป็นอยา่งไรบา้ง  
 
 นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ การไปโรดโชว์
ดงักลา่ว เป็นเพยีงการไปแนะนําขอ้มลูและแผนงานของบรษิทัใหน้กัลงทุนทราบ ซึง่ในชว่งตน้ปีน้ี บรษิทัไดจ้ดัโรดโชวท์ี่
ประเทศฮอ่งกง สงิคโปร ์และมาเลเซยี เป็นตน้ ทัง้น้ี หากบรษิทัสามารถเตบิโตขึน้ตามทีต่ ัง้เป้าไว ้กอ็าจจะไปจดัโรดโชว์
ในประเทศแถบยโุรปในชว่งครึง่ปีหลงัดว้ย 
  
 นางสาวจติวภิา วาระศริ ิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ในอนาคตบรษิทัมแีผนจะนํา
โครงการต่าง ๆ ทีม่อียูไ่ปจดัทาํเป็นกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์หรอื Property Fund ดว้ยหรอืไม ่ 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัไดเ้คยนําโครงการเพือ่เชา่ไป
จดัทาํเป็นกองทุนอสงัหารมิทรพัยม์าแลว้ แต่ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัคอ่นขา้งตํ่ากวา่โครงการเพือ่ขาย  
 
 นายสนิชยั เจนชา่งกล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัไดใ้ชท้มีงานภายในองคก์รเป็น
ผูด้าํเนินการในดา้นการตลาดเอง หรอืมกีารวา่จา้งทีป่รกึษาจากภายนอกมาดแูล 
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยทัว่ไปบรษิทัดาํเนินการเอง อยา่งไร
กด็ ีบางกรณีกม็กีารวา่จา้งทีป่รกึษาจากภายนอกบา้ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูและแนวทางใหม ่ๆ สาํหรบัเป็นทางเลอืกเพิม่เตมิ 
 
 นายวรีะชยั พานชยัเจรญิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีผนจะขยายการพฒันา
โครงการไปในต่างจงัหวดัเพิม่เตมินอกเหนือไปจากทีเ่คยเปิดโครงการทีบ่รเิวณอาํเภอหวัหนิอกีหรอืไม ่ และหากมแีผน
ดงักลา่ว คาดวา่จะเปิดในทาํเลใดบา้ง 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ขณะน้ีบรษิทัไดข้ยายการพฒันา
โครงการในต่างจงัหวดัไปบา้งแลว้ เชน่ ทีจ่งัหวดัภเูกต็ ซึง่ลกูคา้ใหก้ารตอบรบัดมีาก ทัง้น้ี บรษิทัมคีวามสนใจทีจ่ะลงทุน
ในต่างจงัหวดัเพิม่เตมิอกี ซึง่อาจจะเป็นจงัหวดัในแถบภาคอสีานและภาคเหนือ อยา่งไรกต็าม ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการ
พจิารณาเกีย่วกบัความพรอ้มในดา้นของเงนิลงทุน งบประมาณคา่ใชจ้า่ย รวมไปถงึจาํนวนบุคลากรดว้ย  
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 นายสวุทิย ์ พจนโสภณากุล สอบถามต่อไปวา่ โครงการคอนโดมเินียมทีจ่งัหวดัภเูกต็สามารถรบัแรงสัน่ 
สะเทอืนของแผ่นดนิไหวไดป้ระมาณเทา่ใด 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ การก่อสรา้งโครงการของบรษิทัเป็นไปตาม
มาตรฐานงานก่อสรา้งโดยคาํนึงถงึเรือ่งภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีอ่าจเกดิขึน้ดว้ย สาํหรบัโครงการทีจ่งัหวดัภูเกต็นัน้เป็น
อาคารทีไ่มส่งูมากนกั ซึง่สามารถรบัแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวไดป้ระมาณ 6 รกิเตอร ์
 
 นายสวุทิย ์พจนโสภณากุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ในปี 2554 ทีผ่า่นมา บรษิทั
ไดส้รา้งแบรนดโ์ดยใชส้ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นทางโทรทศัน์คอ่นขา้งมากพอสมควร อยากทราบวา่ ในปี 2555 น้ี 
บรษิทัมแีผนจะสรา้งแบรนดใ์นลกัษณะน้ีต่อไปหรอืไม ่
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ สือ่โทรทศัน์เป็นเพยีงชอ่งทางหน่ึงที่
บรษิทัเลอืกใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์อยา่งไรกด็ ีขณะน้ีบรษิทัไดเ้น้นการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นทาง Social 
Network เชน่ Facebook, Twitter เป็นตน้ ใหม้ากยิง่ขึน้ เน่ืองจากชอ่งทางดงักลา่วกาํลงัเป็นทีส่นใจและไดร้บัความนิยม
จากบุคคลทัว่ไปคอ่นขา้งแพรห่ลาย อกีทัง้ในดา้นของราคากถ็อืวา่อยูใ่นอตัราทีถ่กูกวา่สือ่โทรทศัน์คอ่นขา้งมาก 
 
 นายสวุทิย ์ พจนโสภณากุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ แสนสริ ิ เลาจน์ (Sansiri 
Lounge) ซึง่ตัง้อยูท่ีศ่นูยก์ารคา้สยามพารากอนนัน้มไีวเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด และหลกัเกณฑก์ารคดิคา่เชา่เป็นอยา่งไร 
    
 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ บรษิทัตอ้งการสือ่ใหเ้หน็ถงึความเป็นผูนํ้าในดา้น
การตลาดและบรกิารหลงัการขายทีม่คีวามแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื่น รวมไปถงึมุง่ทีจ่ะสรา้งความภาคภมูใิจ
ใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทัดว้ย จงึไดจ้ดัใหม้ ีSansiri Lounge ไวเ้พือ่ใหบ้รกิารเป็นพเิศษสาํหรบัลกูคา้ของแสนสริโิดยเฉพาะ 
ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ผูท้ีจ่ะมาใชบ้รกิารที ่Sansiri Lounge ไดน้ัน้ จะตอ้งเป็นลกูคา้ของแสนสริเิทา่นัน้ สว่นเรือ่งการคดิคา่เชา่
นัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑป์กตทิีผู่ใ้หเ้ชา่เรยีกเกบ็จากผูเ้ชา่โดยทัว่ไป 
 
 นายสวุทิย ์พจนโสภณากุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิดงัน้ี 
  

1. โครงการทีป่ระเทศองักฤษมคีวามคบืหน้าอยา่งไรบา้ง  
 

 2. บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงานผลติแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปูบา้งหรอืไม ่
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 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 
 
 1. ขณะน้ีโครงการทีป่ระเทศองักฤษไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็ตามแผนงาน แต่บรษิทัจาํเป็นตอ้งชะลอโครงการ
ไวก้่อนเน่ืองจากประเทศองักฤษมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบักฎหมายบางประการ ทัง้น้ี โดยทีโ่ครงการดงักลา่วมจีาํนวน
ยนิูตไมม่ากนกั ดงันัน้ การชะลอโครงการไวก้่อน จงึไมส่ง่ผลกระทบต่อบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั 
 
 2. เน่ืองจากโรงงานผลติแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปูของบรษิทัเพิง่จะเริม่กระบวนการผลติไดไ้มน่านนกั ประกอบ
กบับรษิทัจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในเรือ่งของความลบัเกีย่วกบัเทคนิคการผลติ จงึอาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบุ้คคลทัว่ไป
เขา้เยีย่มชมไดใ้นขณะน้ี  
 
 นายพรศกัดิ ์ฮอ้ศริมิานนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หากเกดิคลื่นยกัษ์สนึามขิึน้ในภาคใต ้
จะมผีลกระทบต่อโครงการของบรษิทัทีจ่งัหวดัภเูกต็หรอืไม ่ 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ โครงการทีจ่งัหวดัภูเกต็ตัง้อยูใ่นบรเิวณเขตเมอืง ซึง่
ไมไ่ดอ้ยูต่ดิกบัทะเล คาดวา่ไมน่่าจะไดร้บัผลกระทบจากคลื่นยกัษ์สนึาม ิ
 
 นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ในชว่ง 5 ปีขา้งหน้า โครงการประเภทใด
และชว่งราคาใดน่าจะเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ  
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในอนาคตโครงการประเภทคอนโดมเินียม
และบา้นเดีย่วน่าจะยงัคงเป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคอยูต่่อไป ทัง้น้ี จากผลการวจิยัของบรษิทั พบวา่ โครงการ
คอนโดมเินียมมกัไดร้บัความนิยมจากคนรุน่ใหมโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่ผูท้ีต่อ้งทาํงานในเขตเมอืง สว่นโครงการบา้น
เดีย่วมกัไดร้บัความนิยมจากกลุม่ครอบครวั ซึง่ราคาทีค่าดวา่เป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ                
1 – 5 ลา้นบาท  
 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่ไมไ่ดแ้จง้ชื่อ-สกุล สอบถามวา่ การทีอ่ตัราการจา่ยปนัผลงวดปี 2554 ลดลงจากปีก่อนนัน้ บรษิทัมี
ความมัน่ใจเพยีงใดทีจ่ะทาํใหอ้ตัราปนัผลเพิม่ขึน้ได ้
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 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ หากเปรยีบเทยีบเฉพาะการจา่ยปนัผลในชว่งสองปีที่
ผา่นมา อาจเหน็วา่ งวดปี 2554 มอีตัราการจา่ยปนัผลทีล่ดลง ซึง่อนัทีจ่รงิบรษิทัไดจ้า่ยปนัผลสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัมาโดยตลอด กลา่วคอื ประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิสาํรอง
ต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรกด็ ีสาํหรบังวดปี 2553 นัน้ นบัวา่เป็นกรณีพเิศษทีบ่รษิทั
ไดพ้จิารณาจา่ยปนัผลในรปูของหุน้ปนัผล ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 100 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิ
สาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้สว่นในงวดปี 2554 น้ี แมว้า่บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบจาก
กรณีอุทกภยัในชว่งไตรมาสทีส่ ีเ่ชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการรายอื่น บรษิทักย็งัคงพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลตามนโยบายที่
กาํหนดไว ้ดงัมรีายละเอยีดตามทีไ่ดนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมแลว้ในวาระที ่4 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัดิส์ถติย ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัไดใ้ชจ้า่ยเพื่อชว่ยเหลอืลกูคา้ที่
ไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัในปีทีแ่ลว้เป็นจาํนวนเทา่ใด 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบวา่ ประมาณ 80 ลา้นบาท 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัดิส์ถติย ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิวา่ สบืเน่ืองจากการทีร่ฐับาลได้
ประกาศปรบัอตัราคา่จา้งขัน้ตํ่านัน้ จะมผีลกระทบต่อตน้ทุนของบรษิทัหรอืไม ่ นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะขึน้ราคา
ของโครงการแนวราบดว้ยหรอืไม ่
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงวา่ การปรบัอตัราคา่จา้งขัน้ตํ่ายอ่มมผีลกระทบต่อตน้ทุน
ของบรษิทัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ซึง่บรษิทักไ็ดม้กีารปรบัราคาขึน้ไปใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม
ความเหมาะสม 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชุม
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวน                       
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 625 ราย                       
นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 4,345,146,813 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 60.77 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั 
 
      ลงชื่อ             -โกวทิย ์  โปษยานนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)           /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ            -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-   ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 

 ชนิด  - หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั)  ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั 
   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 สกลุเงิน  - เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออก 
   และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 มลูค่ารวมของหุ้นกู้  - วงเงนิรวมไมเ่กนิ 5,000,000,000 (หา้พนัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ 
   ในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว 

 อาย ุ  - ไมเ่กนิ 10 ปีนบัตัง้แต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 การเสนอขาย 
 
 
 
 

 - เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอื  
   ในลกัษณะหมนุเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย 
   เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ  
   ในคราวเดยีวกนั หรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
   สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะที ่
   ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

 การไถ่ถอน 
 ก่อนกาํหนด 
 

 - ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด และบรษิทัมหีรอืไมม่สีทิธ ิ
   ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทัง้น้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กู ้
   ในแต่ละคราว 

 อตัราดอกเบีย้ 
 

 - ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
   ของหุน้กู ้ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ ทัง้น้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ  
   ก.ล.ต. และ/หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
   ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 อาํนาจกาํหนด 
 รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 

  - มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถงึบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหม้อีาํนาจ 
    ดงัต่อไปน้ี 
   (1) กาํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้  
        อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอยีดที ่
        เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงราคา วธิกีาร และระยะเวลา 
        เสนอขายและจดัสรร 
   (2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 
        การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
        บุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณี 
        อื่นใดตามทีเ่หน็ควร 
  (3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ  
       ใหข้อ้มลู ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที ่
       เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ที ่
       เกีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 


