
 
 

สาํเนา 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 18/2556 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 30 เมษายน 2556 
ห้องกมลทิพย ์2-3 ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

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. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 5. นายมานะ  นพพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 6. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 7. นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล กรรมการ  
 8. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
 
 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม   
 1. นายวริตัน์   เอือ้นฤมติ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 2. นางนุชนาถ ปณัฑวงักรู กรรมการ 
 
 ผูบ้รหิารดา้นบญัชขีองบรษิทั 
 1. นายวรเดช ทมิชาตทิอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัช ี
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ 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 14.05 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 18 มนีาคม 2556                  
(วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มทีัง้สิน้ 19,713 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 
8,384,441,035 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 1,445 ราย นบัจาํนวนหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 5,075,171,660 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.53 ซึง่เกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่ 32 แลว้ จงึขอ
เปิดการประชุม  
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 จากนัน้ประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายให ้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูด้าํเนินการ
ประชุม โดยประธานกรรมการบรหิารไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 17/2555 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
17/2555 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2555 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 มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่17/2555 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่20 
เมษายน 2555 ตามทีเ่สนอ   
  
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,061,342,156 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,061,337,1 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.999901 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน               5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000099  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน       36,772,364  เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธาน
ผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร รายงานผลการดาํเนินงาน ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัประจาํปี 2555 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ด้
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 และแผนงาน
ประจาํปี 2556 ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 
  ณ สิน้ปี 2555 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 46,106 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีก่อน                
ประมาณรอ้ยละ 27 โดยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 31,270 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 26 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้                
มจีาํนวน 14,836 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 30 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 
 
 ในดา้นของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2555 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 30,087 ลา้น                   
บาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 45 จากจาํนวน 20,681 ลา้นบาทในปีก่อน โดยทีค่า่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานกเ็พิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 45 เชน่เดยีวกนั ทัง้น้ี ในปี 2555 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ี เป็นจาํนวน 
4,221 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 40 สง่ผลใหก้าํไรสทุธใินปี 2555 เตบิโตขึน้มาอยูท่ี ่ 3,019 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 50 
 
  อตัราส่วนการเงินท่ีสาํคญั  
 
 สาํหรบัปี 2555 แสนสริมิอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 23.03 ปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 19.35               
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของอตัรากาํไรสทุธ ิ (Net Profit Margin) ทีเ่พิม่ขึน้จาก                  
รอ้ยละ 9.74 ในปี 2554 มาเป็นรอ้ยละ 10.03 ในปี 2555 ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตวัสงูขึน้จาก
รอ้ยละ 5.98 ในปี 2554 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 7.33 ในปี 2555 ในขณะทีอ่ตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่น                       
ผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) ลดลงเลก็น้อย จาก 1.63 เทา่ เป็น 1.62 เทา่ สว่นอตัรากาํไรเบือ้งตน้ของรายไดห้ลกัของ                 
ปี 2555 ลดลงเลก็น้อยจากรอ้ยละ 34.23 เป็นรอ้ยละ 33.35 ทัง้น้ี อตัรากาํไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว ทาํใหก้าํไรสทุธ ิ                
ต่อหุน้ของบรษิทัมกีารเตบิโตค่อนขา้งสงู โดยเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 41 สง่ผลใหเ้งนิปนัผลต่อหุน้เตบิโตขึน้ตามไปดว้ย 
จาก 0.14 บาทต่อหุน้ในปี 2554 มาอยูท่ี ่0.17 บาทต่อหุน้ในปี 2555 หรอืเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

สาํเนาน้ีคดัมาจากรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                            หน้า 5 / 23  

สาํเนา 
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2555 
 
 โดยภาพรวมแลว้จะเหน็วา่ ในปี 2554 บรษิทัยงัคงมรีายไดห้ลกัทีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์                      
ซึง่ประกอบดว้ยโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 97 
สดัสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 3 เป็นรายไดท้ีม่าจากธุรกจิการบรกิารอสงัหารมิทรพัยร์วมกบัรายไดอ้ื่น ๆ ทัง้น้ี สาํหรบั                     
ปี 2555 โครงการเพือ่ขายมรีายไดร้วมสงูถงึ 28,954 ลา้นบาท ซึง่จะเหน็ไดว้า่ โครงการคอนโดมเินียมมอีตัราเตบิโต                  
ทีส่งูขึน้ จากรอ้ยละ 47 ในปี 2554 มาเป็นรอ้ยละ 52 ในปี 2555 สว่นโครงการบา้นเดีย่วมอีตัราการเตบิโตลดลงเพยีง
เลก็น้อย จากรอ้ยละ 36 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 32 ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพบวา่ 
บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายเตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 46 ในขณะที ่ บมจ. พฤกษาฯ มรีายไดจ้ากโครงการเพื่อ
ขายเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 16 และ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์มรีายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 
 
 ในดา้นของสว่นแบง่การตลาดนัน้ ในปี 2555 บรษิทัมสีว่นแบ่งการตลาดอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 16 ซึง่เมื่อ  
เปรยีบเทยีบจากขอ้มลูดา้นรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 29 บรษิทั 
แลว้ พบวา่ บรษิทัมสีว่นแบง่การตลาดจดัอยูใ่นลาํดบัทีห่น่ึงของกลุม่บรษิทัจดทะเบยีนดงักลา่ว ทัง้น้ี สาํหรบัโครงการ               
ทีเ่ปิดใหมใ่นปี 2555 นัน้ นบัวา่บรษิทัมกีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด กลา่วคอื จากเดมิทีบ่รษิทักาํหนดไวว้า่จะ                       
เปิดโครงการใหมเ่พยีง 44 โครงการเทา่นัน้ แต่ปรากฏวา่บรษิทัประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งสงูในชว่งตน้ปีทีผ่า่นมา                     
(ปี 2555) ทาํใหบ้รษิทัสามารถเพิม่โครงการไดใ้นตอนปลายปี ซึง่เมือ่รวมยอดโครงการ ณ สิน้ปี 2555 แลว้ สรปุวา่ 
บรษิทัมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2555 รวมทัง้สิน้ 51 โครงการ คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 57,051 ลา้นบาท  
 
 สาํหรบัยอดขายและอตัราการขายสะสม (Presale Backlog) นัน้ นบัไดว้า่มอีตัราการเตบิโตอยา่ง                 
กา้วกระโดดเช่นกนั จากทีปี่ก่อนหน้านัน้ประสบอุทกภยั ซึง่ทาํใหบ้รษิทัแทบจะไมส่ามารถสรา้งยอดขายไดเ้ลย อยา่งไร
กต็าม ในปี 2555 บรษิทัมกีารเปิดโครงการใหมจ่าํนวนมาก โดยมรีายไดป้ระมาณ 42,593 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จาก              
ปีทีแ่ลว้ประมาณรอ้ยละ 95 ซึง่สว่นหน่ึงเกดิจากการขยายงานไปยงัต่างจงัหวดัดว้ย ซึง่จะเหน็ไดว้า่อตัราการขายสะสม
ในแต่ละต่างจงัหวดัทีบ่รษิทัไดข้ยายงานออกไปนัน้ประสบความสาํเรจ็มากพอสมควร 
 
 ในสว่นของโครงการเปิดใหมใ่นปี 2555 – 2556 โดยแบง่ตามพืน้ที ่จะพบวา่ ในปี 2555 บรษิทัมโีครงการ               
เปิดใหมใ่นเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครประมาณรอ้ยละ 61 รองลงมาเป็นโครงการในพืน้ทีต่่างจงัหวดัซึง่สว่นใหญ่เป็น
ตลาดบา้นพกัตากอากาศประมาณรอ้ยละ 21 และสว่นทีเ่หลอืเป็นโครงการในพืน้ทีส่ว่นภมูภิาคประมาณรอ้ยละ 18 
อยา่งไรกด็ ี ในปี 2556 น้ี บรษิทัมแีผนงานทีจ่ะปรบัลดสดัสว่นของโครงการบา้นพกัตากอากาศใหเ้หลอืเพยีงรอ้ยละ 10 
โดยจะปรบัเพิม่สดัสว่นโครงการในพืน้ทีภ่มูภิาคใหม้ากขึน้เป็นรอ้ยละ 28 สว่นในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครยงัคงอยู ่              
ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนักบัปีทีผ่า่นมาทีป่ระมาณรอ้ยละ 62 
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สาํเนา 
 
 ในดา้นของยอดขายรอรบัรูร้ายไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ในตลาด จะพบวา่ ขณะน้ีบรษิทัมยีอดขายรอ
รบัรูร้ายไดท้ัง้หมดอยูใ่นอนัดบัสงูสดุทีป่ระมาณ 62,328 ลา้นบาท (ขอ้มลูสิน้สดุ ณ วนัที ่23 เมษายน 2556) ซึง่บรษิทั 
จะทยอยรบัรูร้ายไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ โดยในปี 2556 มยีอดขายรอรบัรูร้ายได ้ประมาณ 24,701 ลา้นบาท สว่นในปี 2557                  
มยีอดขายรอรบัรูร้ายได ้ประมาณ 18,937 ลา้นบาท และในปี 2558 มยีอดขายรอรบัรูร้ายได ้ประมาณ 9,842 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ทัง้น้ี บรษิทัมยีอดขายรอรบัรูร้ายไดใ้นขณะน้ีอยูท่ีป่ระมาณ 24,701 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 73 ของ
เป้าหมายรายได ้34,000 ลา้นบาททีก่าํหนดไวใ้นปีน้ี 

 
 แผนงาน ปี 2556 
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2556 น้ี บรษิทัมกีลยทุธท์ีส่าํคญัหลายประการ เชน่ เน้นการพฒันาโครงการ                  
บา้นเดีย่วทีม่รีะดบัราคาสงู เพือ่แยง่ชงิสว่นแบง่ทางการตลาดกลบัมา ภายใตแ้บรนด ์ “นาราสริ”ิ โดยในปี 2556                       
มแีผนการเปิดโครงการนาราสริ ิจาํนวน 3-4 โครงการ รวมไปถงึการขยายตลาดใหค้รอบคลุมทุกกลุม่ลกูคา้มากขึน้ โดย
เจาะลงไปในตลาดระดบัลา่งมากขึน้ดว้ยแผนการพฒันาบา้นเดีย่วในระดบัราคาไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์                      
“คณาสริ”ิ และทาวน์เฮาสใ์นระดบัราคาไมเ่กนิ 1.5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์ “Met Town” นอกจากน้ียงัมกีารเจาะตลาด
คอนโดมเินียมไปยงัตลาดทีม่ขีนาดเลก็ลงและมคีวามเฉพาะตวัเพิม่มากขึน้ (Niche Market) โดยการเปิดตวัโครงการ                    
ดคีอนโด แคมปสั ซรีีย่ ์ ซึง่เป็นคอนโดมเินียมทีต่ ัง้อยูใ่กลก้บัสถานศกึษาต่าง ๆ เชน่ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ เป็นตน้ 
 
 สาํหรบัโครงการเปิดใหมต่ามแผนงานในปีน้ี จะเหน็ไดว้า่ แมว้า่จาํนวนโครงการจะลดลง แต่มลูคา่โครงการ
กใ็กลเ้คยีงกนักบัปีทีผ่า่นมา โดยในปี 2556 จะมโีครงการเปิดใหมป่ระมาณ 46 โครงการ มลูคา่โครงการทัง้หมดอยูท่ี่
ประมาณ 58,572 ลา้นบาท ทัง้น้ี ในสว่นของแผนการพฒันาโครงการซึง่จะมกีารขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดันัน้ บรษิทั
พจิารณาความเป็นไปไดข้องแต่ละจงัหวดั โดยกาํหนดเป็น 3 ระดบั (Tier) ไดแ้ก่  
 
 Tier ที ่1 เป็นตลาดปจัจุบนัทีแ่สนสริมิโีครงการอยูแ่ลว้ สว่นใหญ่เป็นจงัหวดัทีม่กีาํลงัซือ้สงู 
 Tier ที ่2 เป็นตลาดใหมซ่ึง่แสนสริวิางแผนเปิดตวัโครงการแรกในจงัหวดันัน้ๆ  
 Tier ที ่3 เป็นจงัหวดัทีอ่ยูร่ะหวา่งศกึษาโอกาสและความเป็นไปได ้ ซึง่อาจจะตอ้งรอความพรอ้มในดา้นของ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ รถไฟฟ้าความเรว็สงู เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม หากจงัหวดัเหลา่น้ีมศีกัยภาพมากเพยีงพอ บรษิทัก็
อาจจะปรบัแผนงานมาอยูใ่น Tier ที ่2 กเ็ป็นได ้
 
 ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
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สาํเนา 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุ
ดงัน้ี 
 
 นายสธีุ มหาสวุรรณ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรายย่อย) สอบถามวา่ ในปี 2556 น้ี บรษิทัมี
แผนการทีจ่ะลงทุนในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทีใ่ดบา้ง 
 
 นายอภิชาติ จตูระกลู ประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ขณะน้ีบรษิทัไดข้ยายงานออกไป
คอ่นขา้งมากในหลาย ๆ พืน้ทีท่ ัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่มโีครงการแทบทุก segment อยา่งไรกต็าม บรษิทั
สามารถเปิดเผยขอ้มลูไดเ้ฉพาะในสว่นของโครงการทีพ่รอ้มเปิดขายแลว้เทา่นัน้ หากยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจา บรษิทั
คงไมส่ามารถเปิดเผยใหท้ราบไดแ้ต่อยา่งใด 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2555 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,514,312,070 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,514,307,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.999909  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน               5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000091  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน             65,564  เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

สาํเนาน้ีคดัมาจากรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                            หน้า 8 / 23  

สาํเนา 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2555 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 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 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2555 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,514,302,070 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,514,297,070  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.999909  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน               5,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000091  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 75,5 เสยีง   
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 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
 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 ้ 
 
 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 2555 (ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2555  ถงึวนัที ่  31 ธนัวาคม 2555) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  เป็นจาํนวน 3,018,528,601.44 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 2,842,049,785.58 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.34 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักลา่ว คณะกรรมการจงึ
เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   1. จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555 จาํนวน 176,478,815.86 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 2. จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท (สบิเจด็สตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 15 มนีาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่
18 มนีาคม 2556 และกาํหนดจา่ยในวนัที ่17 พฤษภาคม 2556 
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 ในการน้ี ขอแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ในสว่นของขอ้มลูการจดัสรรกาํไรสะสมสาํหรบัจา่ยเงนิปนัผลงวดน้ี                       
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเลก็น้อยจากทีไ่ดนํ้าเสนอไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม ซึง่บรษิทัตอ้งขออภยัในความคลาดเคลื่อนของ
ขอ้มลูดงักลา่ว มา ณ โอกาสน้ี ทัง้น้ี ขอ้มลูในสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิน้ี บรษิทัไดแ้จกเอกสารใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทุกทา่น        
ในขณะทีล่งทะเบยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมลูการจดัสรรกาํไรสะสมสาํหรบัจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิม่เติม) 
   
   “จา่ยจากกาํไรสะสมของบรษิทัตามงบการเงนิรวม ดงัน้ี 
 
   (1) เงนิปนัผลจาํนวน 0.162427183 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสะสมในสว่นทีเ่สยีภาษเีงนิได ้                        
นิตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 30  
 
   (2) เงนิปนัผลจาํนวน 0.007572817 บาทต่อหุน้  จา่ยจากกาํไรสะสมในสว่นทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษจีากสทิธิ
ประโยชน์สง่เสรมิการลงทุน (BOI)”           
 
  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 มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2555 จาํนวน 176,478,815.86 
บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 2555 ในอตัราหุน้ละ 
0.17 บาท (สบิเจด็สตางค)์ ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,243,335 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,542,180,335 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.998863  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน             63,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.001137  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน             65,564 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) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   (2) นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล - กรรมการ 
   (3) นางนุชนาถ  ปณัฑวงักรู - กรรมการ 
   (4) นายพรทตั  อมตววิฒัน์ - กรรมการอสิระ 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  ในการน้ี นายโกวทิย ์  โปษยานนท ์ประธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายเจษฎาวฒัน์                      
เพรยีบจรยิวฒัน์, นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล, นางนุชนาถ ปณัฑวงักรู และ นายพรทตั อมตววิฒัน์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง  
 
 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,163,335 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,541,188,835  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.982417 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน           974,500  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.017583 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           145,564  เสยีง   
  
 (2) นายเกรียงไกร  เธียรนุกลุ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,163,335 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,535,932,335  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.887571 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน         6,231,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.112429 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           145,564  เสยีง   
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 (3) นางนุชนาถ  ปัณฑวงักรู 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,163,335 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   4,565,827,974  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 82.383497  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      976,335,361 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 17.616503  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           145,564  เสยีง   
 
 (4) นายพรทตั   อมตวิวฒัน์ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,163,335 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,541,188,835  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.982417  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน           974,500  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.017583  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           145,564  เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 ทัง้น้ี นายเจษฏาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และ นายพรทตั อมตววิฒัน์  ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงนัน้ มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
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วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจาํปี 2556 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบั
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน (Compensation 
Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระดบั
เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็ควร
เสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2556                       
ในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2555 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไว ้               
ไมเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้  
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ จากความเจรญิ 
เตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ยจดัการและพนกังานแลว้ กรรมการที่
ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2556 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 

 
 - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2556 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director) 
จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 2,000,000 บาท 
นายมานะ            นพพนัธ ์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายวริตัน์            เอือ้นฤมติ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายเกรยีงไกร      เธยีรนุกุล กรรมการ 1,500,000 บาท 
นางนุชนาถ          ปณัฑวงักรู กรรมการ 1,500,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
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 (2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ย
ในปี 2555 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 และคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) ประจาํปี 2556 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 5,542,308,899 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,504,131,985  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.311173  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน       38,042,082  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.686394  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 งดออกเสยีง   จาํนวน           134,832  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.002433 
    ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้ บรษิทั สาํนกังาน 
เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัติามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 

         รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี            จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทั 
1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหวา่งปี 2549 - 2553 
2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล   3516 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั                

ในระหวา่งปี 2554 - 2555 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 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 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่ 3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ 
มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่ 3972แหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 1,950,000 บาท ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,194,067 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,541,219,567  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.982417 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน           974,500  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.017583  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           114,832  เสยีง   
  
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงตอ่ทีป่ระชุมวา่ เพือ่เป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ใน
ดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิรวมไมเ่กนิ 
4,000,000,000 (สีพ่นัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีด
เบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในเอกสารเรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ให ้             
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 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 4,000,000,000               
(สีพ่นัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
เอกสารหมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและ
ถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,542,510,295 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   5,431,545,431  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.997931  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      110,809,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.999262  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน           155,564  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.002807  
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถา้ม)ี) 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนดไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้
ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 9 แลว้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการ
ประชุม จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุมครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม  
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สาํเนา 
 
 

 ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่ได้แจ้งช่ือ-สกลุ สอบถามดงัน้ี 
 
 1. ในการขายโครงการในต่างจงัหวดันัน้ บรษิทัใชเ้วลาประมาณกีว่นัจงึจะไดย้อดขายสงูกวา่รอ้ยละ 50 
 
 2. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งโครงการคอนโดมเินียมบรเิวณแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าความเรว็สงูหรอืไม ่   
ถา้หากมนีโยบายดงักลา่ว บรษิทัจะสามารถแขง่ขนักบั บมจ. เอสซ ี แอสเซท ในเรือ่งการซือ้ทีด่นิบรเิวณแนวเสน้ทาง
รถไฟฟ้าความเรว็สงูไดห้รอืไม ่
 
 3. บรษิทัมแีผนป้องกนัในเรือ่งอคัคภียัหรอืแผน่ดนิไหวสาํหรบัโครงการคอนโดมเินียมบา้งหรอืไม ่
 
 4. เพราะเหตุใด บรษิทัจงึเลอืกใชว้ธิอีอกหุน้กู ้
 
 นายวนัจกัร ์บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
 
 1. ระยะเวลาในการขายโครงการในต่างจงัหวดัอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ทาํเลทีต่ ัง้ เชน่ โครงการที่
จงัหวดัเชยีงใหมส่ามารถขายไดค้อ่นขา้งเรว็มาก สว่นโครงการทีห่วัหนิหรอืทีช่ะอาํจะใชเ้วลามากกวา่ เน่ืองจากบรษิทัมี
การเปิดโครงการในทาํเลดงักลา่วเป็นจาํนวนมาก ทัง้น้ี โดยทัว่ไปบรษิทัจะใชเ้วลาประมาณหน่ึงเดอืนครึง่จงึจะได้
ยอดขายสงูกวา่รอ้ยละ 50 
 
 2. ในสว่นของการซือ้ทีด่นิบรเิวณแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าความเรว็สงูนัน้ บรษิทัจะพจิารณาตามความ
เหมาะสมต่อไป ซึง่คาดวา่จะสามารถสูร้าคากบัคูแ่ขง่ทุกรายได ้ 
 
 3. บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามกฎหมายวา่ดว้ยการก่อสรา้งอาคารสงู รวมทัง้กฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้งของทางราชการและหน่วยงานทีก่าํกบัดแูล ซึง่ตามกฎหมายไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นเรือ่งการป้องกนัอคัคภียั
หรอืแผน่ดนิไหวไวช้ดัเจนแลว้ 
 
 4. ในประเดน็เรือ่งการออกหุน้กูน้ัน้ บรษิทัเหน็วา่หุน้กูเ้ป็นผลติภณัฑเ์งนิกูแ้บบระยะยาวซึง่สามารถ
กาํหนดอตัราดอกเบีย้ไดค้อ่นขา้งแน่นอน โดยบรษิทัจะทยอยออกหุน้กูเ้ป็นคราวๆ ไป ซึง่          ในแต่ละคราวกจ็ะครบ
กาํหนดไถ่ถอนไมพ่รอ้มกนั 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ จากการทีบ่รษิทัเปิดโครงการ
แนวราบและโครงการคอนโดมเินียมทีจ่งัหวดัภเูกต็ มผีลตอบรบัเป็นอยา่งไรบา้ง 
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สาํเนา 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัไดร้บั
ผลตอบรบัทีด่มีาโดยตลอด เช่น โครงการคอนโดมเินียมทีเ่พิง่เปิดตวัและสามารถปิดการขายไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ทัง้น้ี
อาจมบีางโครงการทีปิ่ดการขายไดช้า้ไปบา้ง สว่นโครงการบา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์เฮาส ์ กไ็ดร้บัการตอบรบัทีด่ี
เชน่กนั ยกตวัอยา่งโครงการบุราสริทิีเ่พิง่เปิดขายไปเมือ่ตอนปลายไตรมาสทีห่น่ึงทีผ่า่นมา ปรากฏวา่ ในชว่งสปัดาห์
แรกสามารถขายไดก้วา่สามสบิยนิูต เป็นตน้  
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ภาวะการแขง่ขนั             
ในตลาดคอนโดมเินียมทีจ่งัหวดัภเูกต็เป็นอยา่งไรบา้ง  
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ การแขง่ขนัที่
จงัหวดัภเูกต็กย็งัคงอยูใ่นภาวะปกต ิ แมว้า่อุปทาน (supply) จะมมีากขึน้ แต่บรษิทัเชื่อวา่จงัหวดัภเูกต็ยงัคงมกีาํลงัซือ้
อยู ่หากทยอยเปิดโครงการใหมก่น่็าจะมกีารตอบรบัทีด่ ี
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ งาน Sansiri Life 
Comes Home ทีส่ยามพารากอน ใชง้บประมาณในการจดังานประมาณเทา่ใด              
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัใชง้บประมาณในการจดังาน
รวมทัง้สือ่โฆษณาดว้ย ประมาณ 60 ลา้นบาท 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ตลาดคอนโดมเินียมที่
พทัยาซึง่เป็นโครงการระดบัราคาสงู ไดร้บัผลตอบรบัดกีวา่หรอืน้อยกวา่ทีค่าดหวงัไว ้
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ผลตอบรบัของเป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้
กลา่วคอื ประมาณรอ้ยละ 40 ทัง้น้ีเพราะทาํเลทีพ่ทัยาและทีจ่งัหวดัภเูกต็คอ่นขา้งแขง่ขนัสงูพอสมควร อน่ึง บรษิทัเพิง่
เปิดโครงการเดอะ เบส พทัยา ซึง่มปีระมาณ 800 กวา่ยนิูต กส็ามารถขายไดท้ัง้หมด 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ขณะน้ีโรงงานพรคีาส
ของบรษิทั (Precast Factory) สามารถผลติแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปูไดเ้ตม็กาํลงัการผลติหรอืไม ่ นอกจากน้ี บรษิทัจะมี
การขยายโรงงานในอนาคตอยา่งไรบา้ง 
 
 นายวนัจกัร ์ บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เน่ืองจาก
โรงงานไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัเมือ่ปี 2554 จงึสง่ผลใหเ้ริม่การผลติลา่ชา้ออกไป โดยขณะน้ีโรงงานใชก้าํลงัผลติ
ประมาณรอ้ยละ 90 – 95 ต่อเดอืน ซึง่ถอืไดว้า่เกอืบเตม็กาํลงัการผลติแลว้ สาํหรบัปี 2556 น้ี บรษิทัมแีผนงานทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑต่์างๆ ทีค่รบวงจรมากขึน้ และเพือ่ใหส้ามารถควบคุมการผลติบา้นทัง้หลงัไดด้ขีึน้ 
พรอ้มกบัจะผลติผนงัของโครงการดคีอนโด ซึง่คาดวา่กาํลงัการผลติน่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 10 โครงการต่อปี  
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 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะ
รกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิ หรอื Debt Ratio ไมใ่หเ้กนิเทา่ไหร ่อยา่งไรบา้ง 
 
 นายวนัจกัร ์ บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัม ี             
วนิยัทีจ่ะไมก่่อหน้ีจนเกนิตวั ทัง้น้ี ในกลางปีน้ีคาดวา่อตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อาจจะ
อยูท่ีป่ระมาณ 1.8 – 1.9 เท่า อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัในดา้นของการก่อสรา้งโครงการทีเ่พิม่มากขึน้ อยา่งไร                       
กต็าม โครงการทีจ่ะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปีน้ีสว่นใหญ่เป็นโครงการคอนโดมเินียม ซึง่จะชว่ยลดหน้ีไดเ้รว็กวา่โครงการ
บา้นเดีย่วและทาวน์เฮาส ์ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปลายปีน้ีน่าจะลดลง
มาอยทูีป่ระมาณ 1.4 – 1.5 เท่า 
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ในสว่นของคนงาน
ก่อสรา้งทีค่อ่นขา้งหายาก จะมสีว่นทาํใหบ้รษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการก่อสรา้งเสรจ็ไมท่นัตามกาํหนดหรอืลา่ชา้กวา่
แผนหรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในประเดน็
เรือ่งการขาดแคลนแรงงานยอ่มสง่ผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัจะพยายามบรหิารงานใหด้ทีีส่ดุ
เทา่ทีเ่ป็นไปได ้ทัง้น้ี การลงทุนสรา้งโรงงานพรคีาสกเ็ป็นชอ่งทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยใหก้ารพึง่พาแรงงานลดน้อยลงได ้
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ในปีน้ีจะมกีารลงทุน
สาํหรบัโรงงานพรคีาสเป็นจาํนวนเทา่ใด 
 
 นายวนัจกัร ์ บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมี
แผนงานทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในโรงงานพรคีาสเพิม่เตมิอกีเลก็น้อยประมาณรอ้ยลา้นบาท  
 
 นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ในฐานะทีต่นเองเป็นหน่ึง            
ในลกูคา้ของแสนสริ ิ ซึง่เหตุผลสาํคญัทีเ่ลอืกซือ้โครงการของแสนสริเิพราะมัน่ใจในการบรกิารหลงัการขาย และการ
บรหิารอาคาร/หมูบ่า้นซึง่ดาํเนินการโดยบรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) อยา่งไรกต็าม ในปีทีผ่า่นมา                  
มหีลายโครงการทีเ่ปลีย่นแปลงทมีบรหิารอาคาร/หมูบ่า้นไปเป็นรายอื่น จงึอยากทราบวา่เป็นเพราะเหตุใด 
 
 นายอภิชาติ จตูระกลู ประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในประเดน็เรื่องการบรหิาร              
อาคาร/หมูบ่า้นนัน้ ขอเรยีนวา่ บรษิทัมไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาแต่เพยีงฝา่ยเดยีว ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาตดัสนิใจของ
คณะกรรมการนิตบุิคคลอาคารชุด/หมูบ่า้นจดัสรรของแต่ละโครงการดว้ย สว่นสาเหตุทีม่กีารเปลีย่นแปลงทมีบรหิาร
อาคาร/หมูบ่า้นไปเป็นรายอื่น สว่นหน่ึงเป็นเพราะคณะกรรมการนิตบุิคคลฯ ของบางโครงการมคีวามเหน็วา่ คา่จา้งที่
บรษิทัเสนอไปนัน้สงูเกนิกวา่ทีจ่ะรบัภาระได ้เป็นตน้ 
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สาํเนา 
 
 นายเจนวิทย ์ สมบติัเจริญวงศ ์ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวทาง
ดาํเนินการอยา่งไรสาํหรบัแผนงานปี 2556 และแผนงานในอกีสอง-สามปีขา้งหน้า  
 
 นายวนัจกัร ์บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ จากแผนงาน
ของปี 2556 ซึง่ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมทราบแลว้ในวาระที ่ 2 นัน้ จะเหน็ไดว้า่ สาํหรบัโครงการเปิดใหมใ่นปีน้ีมมีลูคา่
โครงการทัง้หมดอยูท่ีป่ระมาณ 58,572 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่โครงการของปีทีผ่า่นมา ทัง้น้ี ในสว่นของ
แผนงานในปีต่อไป ๆ อาจจะไมไ่ดก้า้วกระโดดเหมอืนเชน่ปีทีผ่า่นมา โดยคาดวา่น่าจะเตบิโตในอตัราประมาณรอ้ยละ 
10 – 15 ต่อไป 
 
 นายเจนวิทย ์สมบติัเจริญวงศ ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุด้วยตนเอง เสนอแนะวา่ บรษิทัน่าจะเขา้รว่มงาน 
Opportunity Day เพือ่ใหน้กัลงทุนไดท้ราบความเคลื่อนไหวของบรษิทัอยา่งน้อยปีหน่ึง-สองครัง้ในชว่งไตรมาสสองและ
ไตรมาสสี ่
 
 นายวนัจกัร ์ บรุณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการ ชีแ้จงวา่ โดยทัว่ไปบรษิทั                  
เขา้รว่มงาน Opportunity Day ประมาณปีละสองครัง้ โดยเป็นในชว่งไตรมาสทีห่น่ึงและไตรมาสทีส่าม 
 
 นายจกัรทิพย ์ ชยัธรรม ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามวา่ ผูบ้รหิารทา่นหน่ึงของบรษิทัได้
เคยใหส้มัภาษณ์ในงาน Opportunity Day ทีจ่ดัขึน้เมือ่ไตรมาสที ่2 ของปี 2554 วา่ บรษิทัตัง้เป้าหมายวา่จะเตบิโตขึน้              
ปีละประมาณรอ้ยละ 1 อยากทราบวา่ เพราะเหตุใดอตัราการทาํกาํไรของบรษิทั ณ ปจัจุบนั จงึยงัไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้ 
 
 นายอภิชาติ จตูระกลู ประธานกรรมการบริหาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในชว่งสอง-สามปีทีผ่า่นมาน้ี     
บรษิทัมกีารเตบิโตแบบกา้วกระโดด โดยมจีาํนวนโครงการเปิดใหมเ่พิม่ขึน้เป็นจาํนวนมาก ซึง่ยอ่มตอ้งมตีน้ทุนทีส่งูขึน้
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ทัง้ในดา้นของการลงทุน การก่อสรา้ง รวมไปถงึการสง่เสรมิการขาย ประกอบกบัเหตุการณ์
อุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในปี 2554 สง่ผลกระทบใหบ้รษิทั (รวมไปถงึผูป้ระกอบการรายอื่น) มอีตัรากาํไรลดลงอยา่งมนียัสาํคญั 
ดว้ยเหตุทีก่ลา่วมาน้ีจงึทาํใหอ้ตัราการทาํกาํไรของบรษิทัยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
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สาํเนา 
 
 ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,675 ราย นบัจาํนวน
หุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 5,544,237,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.13 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
      ลงชื่อ                -โกวทิย ์ โปษยานนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ     -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)           /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-   ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
 
 
 
 
 



 เอกสารหมายเลข 1  
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 
 

 ชนิด  - หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั)  ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั 
   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 สกลุเงิน  - เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออก 
   และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 มลูค่ารวมของหุ้นกู้  - วงเงนิรวมไมเ่กนิ 4,000,000,000 (สีพ่นัลา้น) 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 
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