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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 19/2557 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 29 เมษายน 2557 
ห้องกมลทิพย ์บอลรมู 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. นายวริตัน์   เอือ้นฤมติ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 8. นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล กรรมการ  
 9. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ  
  10. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
 
 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 ผูบ้รหิารดา้นบญัชขีองบรษิทั 
 1. นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสฝา่ยบญัช ี
 2. นายวรเดช ทมิชาตทิอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัช ี
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย 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 14.10 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 18 มนีาคม 2557                  
(วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มทีัง้สิน้ 47,724 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 
9,562,524,885 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 1,412 ราย นบัจาํนวนหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 3,941,710,451 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.22 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 18/2556 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
18/2556 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2556 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 ่18/2556 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่30 
เมษายน 2556 ตามทีเ่สนอ   
  
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  3,998,109,516 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,997,981,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.996798 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 128,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.003202%  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 400,800 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธาน
ผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร รายงานผลการดาํเนินงาน ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงาน
ของบรษิทัประจาํปี 2556 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ด้
จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และแผนงาน
ประจาํปี 2557 ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 
  ณ สิน้ปี 2556 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 60,040 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีก่อน                
ประมาณรอ้ยละ 29 โดยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 42,972 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 37 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้                
มจีาํนวน 17,068 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 12 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน 
 
 ในดา้นของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2556 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 28,987 ลา้น                   
บาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 4 จากจาํนวน 30,087 ลา้นบาทในปีก่อน โดยทีค่า่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานกเ็พิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 13 ทัง้น้ี ในปี 2556 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ี เป็นจาํนวน 2,929 ลา้นบาท 
หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 31 สง่ผลใหก้าํไรสทุธใินปี 2556 ลดลงมาอยูท่ี ่1,930 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนประมาณ
รอ้ยละ 34 
 
 สาํหรบัปี 2556 แสนสริมิอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เทา่กบัรอ้ยละ 11.95 ลดลงจากรอ้ยละ 21.71 ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555 มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรสทุธ ิ (Net Profit Margin) ทีล่ดลงจากรอ้ยละ 9.77                
ในปี 2555 มาเป็นรอ้ยละ 6.66 ในปี 2556 ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 7.06                   
ในปี 2555 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 3.62 ในปี 2556 เป็นผลมาจากการทีแ่สนสริลิงทุนพฒันาโครงการเพิม่ขึน้ ซึง่มมีลูคา่งาน
จาํนวนมากทีอ่ยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและจะทยอยเสรจ็ในอนาคต สาํหรบัอตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ปรบัสงูขึน้
จาก 2.05 เทา่ในปี 2555 มาเป็น 2.52 เทา่ในปี 2556  
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2556 
 
 โดยภาพรวมแลว้จะเหน็วา่ ในปี 2556 บรษิทัยงัคงมรีายไดห้ลกัทีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์                      
ซึง่ประกอบดว้ยโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 96 
สดัสว่นทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 4 เป็นรายไดท้ีม่าจากธุรกจิการบรกิารอสงัหารมิทรพัยร์วมกบัรายไดอ้ื่น ๆ ทัง้น้ี ในปี 2556                   
มรีายไดจ้ากการขายโครงการจาํนวน 27,724 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากรายไดจ้ากการขายโครงการจาํนวน 28,954 
ลา้นบาทในปี 2555  
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 ในดา้นของสว่นแบง่การตลาดนัน้ ในปี 2556 บรษิทัมสีว่นแบง่การตลาดอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 13 ทัง้น้ี 
บรษิทัมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2556 รวมทัง้สิน้ 48 โครงการ คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 61,201 ลา้นบาท แบง่ออก              
เป็นโครงการในบรเิวณกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รอ้ยละ 49 รองลงมาเป็นโครงการในภมูภิาค รอ้ยละ 42 และโครงการ
บา้นพกัตากอากาศ รอ้ยละ 9 สว่นยอดขายและอตัราการขายสะสม (Presale Backlog) ในปี 2556 บรษิทัมรีายได้
ประมาณ 42,168 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการคอนโดมเินียมประมาณรอ้ยละ 70 โครงการบา้นเดีย่วประมาณ                   
รอ้ยละ 26 และโครงการทาวน์เฮาส/์อาคารพาณิชยป์ระมาณรอ้ยละ 4 ตามลาํดบั  
 
 แผนงาน ปี 2557 
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2557 น้ี บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงัน้ี 
 
 -  การพฒันาผลติภณัฑร์ปูแบบใหมเ่พือ่กระตุน้ยอดขายและเตมิเตม็ไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติแก่ครอบครวั               
แสนสริ ิดว้ยการเปิดตวั Neighbourhood Mall ภายใตแ้บรนด ์“ฮาบโิตะ’’ (Habito)  
 
 -  เน้นการหารายรบัอยา่งต่อเน่ือง (Recurring Income) ผา่นการลงทุนในธุรกจิโรงแรม เพือ่รองรบัการ
ทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต โดยพฒันาโรงแรมภายใตแ้บรนด ์ “Escape Sansiri Hotel Collection” ซึง่ประกอบดว้ย 
Escape Hua Hin ซึง่เปิดใหบ้รกิารในเดอืนพฤศจกิายน 2556 และ Escape Khao Yai ซึง่เปิดใหบ้รกิารในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2557 
 
 -  พฒันาโครงการทาวน์เฮาสภ์ายใตแ้บรนด ์ “เมททาวน์’’ (Met Town) และ “ฮาบทิาวน์’’ (Habitown) เพือ่
ลดการแยง่ชงิสว่นแบง่ทางตลาดระหวา่งตลาดบา้นเดีย่วและทาวน์เฮาส ์ 
 
 -  รกัษาระดบัยอดขายในตลาดต่างจงัหวดั ดว้ยการเปิดตวัผลติภณัฑอ์ื่นเพิม่เตมิ เชน่ พฒันาโครงการ          
บา้นเดีย่ว หรอื Shophouse ในจงัหวดัทีแ่สนสริไิดด้าํเนินธุรกจิอยูแ่ลว้ เชน่ จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัเชยีงใหม ่ จงัหวดั
นครราชสมีา (เขาใหญ่) จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
 
 -  การเปิดขายโครงการคอนโดมเินียมหลงัจากผา่นการประเมนิผลสิง่แวดลอ้ม (EIA) เทา่นัน้ เพือ่ลดความ
เสีย่งจากการก่อสรา้งไมท่นัตามกาํหนดทีใ่หก้บัลกูคา้และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมตน้ทุนและระยะเวลาใน
การก่อสรา้งทีด่ยีิง่ขึน้ 
 
 -  ลดปญัหาขาดแคลนแรงงานดว้ยการผลติพรคีาสทใ์นโรงงานทัง้สองเฟสอยา่งเตม็กาํลงัการผลติ รวมทัง้มี
นวตักรรมดา้นการออกแบบและวสัดุก่อสรา้งใหม่ๆ  ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
 สาํหรบัโครงการเปิดใหมต่ามแผนงานในปีน้ี จะมโีครงการเปิดใหมป่ระมาณ 19 โครงการ มลูคา่โครงการ
ทัง้หมดอยูท่ีป่ระมาณ 33,381 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในเรือ่งปจัจยัความเสีย่ง ซึง่ใน
มมุมองของบรษิทัเหน็วา่ สถานการณ์ดา้นการเมอืงทีย่งัไมม่เีสถยีรภาพ น่าจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิภาค
อสงัหารมิทรพัยม์ากทีส่ดุ  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2556 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,997,749,516 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,997,520,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.994272  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 229,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.005728  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 760,800 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2556 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2556 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และสรปุขอ้มลูทาง
การเงนิ ตามลาํดบั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ทีด่นิรอการพฒันาทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่อยูใ่นกรงุเทพฯและปรมิณฑล หรอืต่างจงัหวดั 
นอกจากน้ี กจิการโรงเรยีนสาธติพฒันามตีน้ทุนสงูกวา่รายไดม้าโดยตลอด เป็นเพราะสาเหตุใด  
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ทีด่นิรอการพฒันาสว่นใหญ่จะอยูใ่น
กรงุเทพฯ โดยเลอืกทาํเลทีด่ ีใกลแ้หลง่ชุมชน สว่นเรื่องโรงเรยีนสาธติพฒันา ถอืวา่เป็นฐานในการพฒันาแบรนดแ์สนสริิ
เพือ่เอือ้ต่อการพฒันาอสงัหารมิทรพัยต่์อไปในอนาคต  
 
 ในการน้ี นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็เกีย่วกบัโรงเรยีนสาธติ
พฒันาวา่ โรงเรยีนตัง้อยูใ่นทาํเลทีม่ศีกัยภาพสงู ใกลก้บัโครงการของบรษิทั ปจัจุบนัน้ีมนีกัเรยีนกวา่พนัคน อกีทัง้ม ี                 
ทมีอาจารยท์ีม่คีุณภาพสงู ซึง่คาดวา่ในระยะเวลาอนัใกลน่้าจะสามารถทาํกาํไรได ้
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  3,997,129,516 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,996,800,516 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.991769  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 329,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.008231  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,380,800 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
 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  
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 (ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2556  ถงึวนัที ่  31 ธนัวาคม 2556) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวน 1,929,666,375.00 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 1,833,212,704.59 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.19 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักลา่ว คณะกรรมการจงึ
เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   1. จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2556 จาํนวน 96,453,670.41 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 2. จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่17 มนีาคม 2557 และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 18 มนีาคม 
2557 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่27 พฤษภาคม 2557 
 
  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 2556 จาํนวน 96,453,670.41 
บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 
ตามทีเ่สนอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  3,998,035,316 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,997,345,672 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.982750  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 689,644 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.017250  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 475,000 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) นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ - ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
   (2) นายมานะ นพพนัธ ์  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   (3) นายอภชิาต ิ จตูระกลู  - รองประธานกรรมการ 
   (4) นายวริตัน์ เอือ้นฤมติ  - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  ในการน้ี นายโกวทิย ์  โปษยานนท ์ประธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่ว
สรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายโกวทิย ์ โปษยานนท,์  
นายมานะ นพพนัธ,์ นายอภชิาต ิจตูระกลู และ นายวริตัน์ เอือ้นฤมติ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป
อกีวาระหน่ึง  
 
 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) นายโกวิทย ์ โปษยานนท ์
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,997,083,816 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,574,620,883 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 89.430721  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 422,462,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 10.569279  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,426,500 เสยีง   
 
 (2) นายมานะ  นพพนัธ ์
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  3,997,063,816 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,995,367,039 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.975341 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,696,777 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.042451  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,446,500 เสยีง   
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 (3) นายอภิชาติ  จตูระกลู 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,996,913,816 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,994,895,539 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.949504 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 2,018,277 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.050496 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,596,500 เสยีง   
 
 (4) นายวิรตัน์  เอ้ือนฤมิต 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,996,907,934 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,182,757,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 79.630489 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 814,150,591 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 20.369511  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,599,400 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 ทัง้น้ี นายโกวทิย ์ โปษยานนท,์ นายมานะ  นพพนัธ ์และ นายวริตัน์  เอือ้นฤมติ  ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงนัน้ มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจาํปี 2557 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบั
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน (Compensation 
Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระดบั
เดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็ควร
เสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2557                       
ในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2556 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 2557 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 

 
 - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director) 
จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง อตัราคา่ตอบแทนพเิศษ 
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 
นายธงชยั           จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,000,000 บาท 
นายพรทตั          อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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 (2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ย
ในปี 2556 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 2557 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 3,997,765,516 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,993,784,411 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.900417 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 2,380,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.059546  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 1,600,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.040037 
    ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2557 
 
 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้ บรษิทั สาํนกังาน 
เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัติามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 

 

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัช ี จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีหก้บับรษิทั 
1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

นบัตัง้แต่ปี 2556 
2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  3516 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

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

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      
คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 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 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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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 ่ 3972 แหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 1,950,000 บาท ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,997,066,216 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,995,579,016 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.962793  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,487,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.037207 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 1,444,100 เสยีง   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่เป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่                      
ในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวม                   
ไมเ่กนิ 5,000,000,000 (หา้พนัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมี
รายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในเอกสารเรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่บรษิทั
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี นายอภชิาต ิจตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น 
หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 

 
 

   

สาํเนาน้ีคดัมาจากรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                             หน้า 17 / 19  

 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
  ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนในชว่งสองปีน้ีน่าจะเป็นเชน่ไร 
 
  นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยทีใ่นปีน้ีบรษิทัจะเปิดโครงการใหม่
น้อยลง ดงันัน้ การใชเ้งนิลงทุนกน่็าจะน้อยลงเชน่กนั ซึง่คาดวา่จะสง่ผลใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนลดลงในทศิทาง
เดยีวกนั ทัง้น้ี บรษิทัจะพยายามเรง่รายไดจ้ากการโอนใหม้ากขึน้  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นายอภชิาต ิ จตูระกลู ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม                      
จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 5,000,000,000                       
(หา้พนัลา้น)  บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเท่าเงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏ
ในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ี
และถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,998,510,316 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,738,273,472 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 93.491655  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 9,663,344 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.241674  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 250,573,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 6.266671  
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถา้ม)ี) 
 
 
 
 
 
 
 



(สาํเนา) 
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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  

 
 ผูถ้อืหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ บรษิทัมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม                   
ในการต่อตา้นการทุจรติและคอรปัชัน่อยา่งไรบา้ง  
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มประกาศ
เจตนารมณ์เกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้น 
ทัง้น้ี หากบรษิทัมคีวามพรอ้มเพยีงพอ จะนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาตามขัน้ตอนต่อไป 
 
 ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ เมือ่โอนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ บรษิทัจะสามารถมรีายไดอ้ื่นอกีหรอืไม ่
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เมือ่ขายและโอนกรรมสทิธิไ์ปแลว้ บรษิทัยงัมรีายไดอ้ื่นจากการ
ใหบ้รกิารของบรษิทัยอ่ยทีช่ื่อวา่ บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้ จาํกดั เชน่ การบรหิารจดัการโครงการ ซึง่ทาํใหบ้รษิทัได้
รูจ้กัลกูคา้มากขึน้ และสามารถนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้มาวเิคราะหแ์ละพฒันาเพือ่ใหต้รงใจลกูคา้มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงั
มบีรกิารใหเ้ชา่และนายหน้าซือ้ขายโครงการอกีดว้ย 
 
 ผูถ้อืหุน้สอบถามเรือ่งการถอืหุน้ของผูบ้รหิารทีม่สีดัสว่นลดลง 
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ปจัจุบนัผูบ้รหิารทุกทา่นยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะทุม่เททาํงาน
ใหก้บับรษิทัอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถเชน่เดมิ แมว้า่การถอืหุน้ของผูบ้รหิารจะมสีดัสว่นทีล่ดลงไปดว้ยเหตุผลสว่นตวั 
เชน่ บางสว่นไดม้กีารแบง่สรรใหก้บับุตรทีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้ บางสว่นนําไปใชส้าํหรบัลดภาระหน้ีสว่นตวั เป็นตน้ ทัง้น้ี 
ขอยนืยนัวา่ สดัสว่นการถอืหุน้ของผูบ้รหิารไมม่ผีลกระทบต่อการบรหิารงานของบรษิทัแต่ประการใด                       
 
 
 
 
  
 
 



(สาํเนา) 
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 ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ บรษิทัมแีผนจดัตัง้กองทุนอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิจากทีด่าํเนินการในปีน้ีแลว้หรอืไม่
นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั AEC ไวอ้ยา่งไรบา้ง และมแีผนจะเปิดโครงการในประเทศเพื่อนบา้น
เพือ่เป็นการเพิม่รายไดด้ว้ยหรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ขณะน้ีมเีพยีง
กองทุนอสงัหารมิทรพัยแ์สนสริ ิไพรม์ออฟฟิศ เทา่นัน้ บรษิทัยงัไมม่แีผนจดัตัง้กองทุนอสงัหารมิทรพัยใ์ด ๆ เพิม่เตมิอกี 
ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั AEC ในระดบัหน่ึง แต่ยงัไมม่แีผนเปิดโครงการในประเทศเพือ่นบา้น โดย
คาดวา่จะพยายามเพิม่สดัสว่นการขายใหก้บัลกูคา้ต่างชาตมิากขึน้ เชน่ จดัโรดโชวเ์พือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้
และลกูคา้ชาวต่างชาต ิเป็นตน้ 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,686 ราย นบัจาํนวน
หุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 3,998,510,334 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 41.81 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ                -โกวทิย ์ โปษยานนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ     -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)           /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-   ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
 
 


