
 

      
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 20/2558 

ของ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 29 เมษายน 2558 

ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 

         

 

 

ก่อนเร่ิมการประชมุ 

 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ 

ดงัน้ี 

 

 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

 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. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ  

   9. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

 

 กรรมการบรษิทัทีล่าประชมุ   

 1. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

 

 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางท่านไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 

 

 ผูบ้รหิารดา้นบญัชขีองบรษิทั 

 1. นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยบญัช ี

 2. นายวรเดช ทมิชาตทิอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝา่ยบญัช ี

 

 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
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 เลขานุการในทีป่ระชมุ / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 

 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ ์ ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุรบัทราบ

โดยทัว่กนั ดงัน้ี 

 

 (1) บรษิัทได้จดัทําคําแนะนําการลงคะแนนเสยีงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม                         

ทุกท่านแลว้ โดยในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง

หรอืไม่ ถา้ไม่มผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ

ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีู้ใดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ

คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงทําการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหก้บัท่านผูถ้ือหุน้แลว้ใน

ขณะทีล่งทะเบยีน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมื่อประธานฯ 

ขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพื่อมานบัคะแนน 

 

 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสยีง 

 

 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ

ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้

ร่วมประชุม และถอืว่าคะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  

 

 ทัง้น้ี ยกเวน้สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุ ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคีาํสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอื

มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื

มอบฉนัทะ 

 

เร่ิมการประชมุ เวลา 14.10 น. 

 

 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณ                       

ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 18 มนีาคม 2558                   

(วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ) มจีาํนวนทัง้หมด 46,046 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 

14,272,881,913  หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม รวม 1,584 ราย นบัจาํนวนหุน้

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,782,478,419 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.52 ซึง่เกนิกว่าหน่ึง

ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้ จงึขอ

เปิดการประชุม  
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 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2557 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่ 12 กนัยายน 

2557 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่

กฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสาํเนารายงานการ

ประชุมดงักล่าว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  

 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่12 

กนัยายน 2557 ตามทีเ่สนอ  

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,731,582,770 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,731,398,532 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9973 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 184,238 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0027 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 48,583,101 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  

 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร รายงานผลการ

ดาํเนินงาน ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2557 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชมุแลว้ 

และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 และแผนงานประจาํปี 2558 ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั  

 

  ณ สิน้ปี 2557 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 73,147 ลา้นบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปีก่อน                

ประมาณรอ้ยละ 22 โดยมหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 48,331 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 12 ในขณะทีส่ว่นของ                 

ผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 24,816 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 45 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน     

ซึง่เป็นผลมาจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2557 ประกอบกบับรษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนจากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดง

สทิธติามโครงการ ESOP # 5, ESOP # 6 และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W1 

 

 ในดา้นของงบกาํไรขาดทุนนัน้ ในปี 2557 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 29,527 ลา้น                   

บาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 2 จากจาํนวน 28,987 ลา้นบาทในปีก่อน โดยทีค่่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานลดลงประมาณ

รอ้ยละ 19 ทัง้น้ี ในปี 2557 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษ ี เป็นจาํนวน 4,976 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 70 สง่ผลใหก้าํไรสทุธใินปี 2557 เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่ 3,393 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จากปีก่อน

ประมาณรอ้ยละ 76 

 

  อตัรากาํไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2557 อยู่ทีร่อ้ยละ 32.71 ซึง่สงูขึน้กว่าปีก่อนเลก็น้อย 

ในขณะทีอ่ตัรากาํไรสทุธ ิ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.6 เป็นรอ้ยละ 11.49 ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ สงูขึน้จากรอ้ยละ 

11.95 เป็นรอ้ยละ 16.20 และผลจากการเพิม่ทุนทาํใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing 

Ratio) ลดลงจาก 2.03 เท่า เป็น 1.58 เท่า ทัง้น้ี หน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ประกอบดว้ย เงนิกูส้าํหรบัโครงการ 

ประมาณรอ้ยละ 49, หุน้กูช้นิดไม่มหีลกัประกนั ประมาณรอ้ยละ 33 และเงนิกูย้มืระยะสัน้ ประเภทตัว๋สญัญาใชเ้งนิและ

ตัว๋แลกเงนิ ประมาณรอ้ยละ 18 

  

  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ในปี 2557 เตบิโตขึน้จาก 0.19 บาท เป็น 0.33 บาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 69                

และเงนิปนัผลต่อหุน้ เพิม่ขึน้จาก 0.10 บาท เป็น 0.12 บาท ซึง่อตัราการจ่ายเงนิปนัผลสงูกว่าปีก่อนประมาณรอ้ยละ 20 
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 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2557 

 

 ในปี 2557 บรษิทัยงัคงมรีายไดห้ลกัทีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่ประกอบดว้ย โครงการ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายและโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่า ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 92 และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิ

การบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 3 สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นประมาณรอ้ยละ 5 ซึง่เปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย ทัง้น้ี การเพิม่ขึน้ของรายไดอ้ื่นมาจากสองรายการหลกั ไดแ้ก่ กาํไรจากการขายทรพัยส์นิ

ใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกาํไรจากการขายทีด่นิ 

 

 ในดา้นของสดัสว่นรายไดจ้ากโครงการเพื่อขายในปี 2557 แบ่งออกเป็น โครงการคอนโดมเินียม ประมาณ           

รอ้ยละ 52 โครงการทาวน์เฮาส/์อาคารพาณิชย ์ ประมาณรอ้ยละ 6 และโครงการบา้นเดีย่ว ประมาณรอ้ยละ 42 ทัง้น้ี  

เมื่อเปรยีบเทยีบในแง่รายไดจ้ากโครงการเพื่อขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 29 บรษิทั                     

จะพบว่า บรษิทัมสีว่นแบ่งการตลาดอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 11 โดยมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2557 รวมทัง้สิน้ 10 โครงการ 

คดิเป็นมลูค่ารวมประมาณ 17,035 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 7 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 

11,997 ลา้นบาท, ทาวน์เฮาส ์จาํนวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 791 ลา้นบาท และคอนโดมเินียม จาํนวน 2 

โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 4,248 ลา้นบาท 

 

 สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมด (Presale Backlog) มอียูป่ระมาณ 39,740 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

ยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2558 ประมาณ 26,110 ลา้นบาท, ในปี 2559 อกีประมาณ 13,000 ลา้นบาท และในปี 2560-2561 

รวมกนัอกีประมาณ 629 ลา้นบาท  

 

 แผนงาน ปี 2558 

 

 ในดา้นของแผนงานในปี 2558 น้ี บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงัน้ี 

 

 -  กลบัมาเปิดคอนโดมเินียมระดบับนมากขึน้ในทาํเลตดิแนวรถไฟฟ้าและย่านธุรกจิ 

 

 -  ดาํเนินกจิการร่วมทุนระหว่าง บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) กบั บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ จาํกดั 

(มหาชน) พรอ้มทัง้เปิดตวัคอนโดมเินียมโครงการแรกทีใ่ชช้ื่อวา่ The Line (เดอะ ไลน์) จตุจกัร – หมอชติ ในปลาย

เดอืนพฤษภาคม 2558 

 

 -  เจาะกลุ่มลกูคา้ต่างชาตมิากยิง่ขึน้ เช่น จนี, รสัเซยี 

 

 -  บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายและทรพัยากรต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

 -  เน้นการใชส้ือ่การตลาดทีเ่ป็นดจิติลั (Digital Marketing)  
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 ทัง้น้ี โครงการเปิดใหมใ่นปี 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้ 17 โครงการ คดิเป็นมลูค่ารวมประมาณ 36,291                       

ลา้นบาท แบ่งออกเป็น บา้นเดีย่ว จาํนวน 8 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 14,819 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 41 ต่อ

มลูค่ารวม, ทาวน์เฮาส ์จาํนวน 1 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 617 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2 ต่อมลูค่ารวม และ

คอนโดมเินียม จาํนวน 8 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 20,855 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 57 ต่อมลูค่ารวม 

 

  ลาํดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี 

ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชมุทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอ

สรุปว่า ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุปดงัน้ี 

 

 ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถาม ดงัน้ี 

 1. ในขณะน้ีภาวะเศรษฐกจิเกดิการชลอตวัและไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ประกอบกบัสถาบนัการเงนิ              

กม็นีโยบายปรบัลดเป้าในการอนุมตัสินิเชื่อลงโดยเฉพาะอย่างยิง่สาํหรบัโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ อยากทราบว่า การที่

บรษิทัยงัตอ้งพึง่พาสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ จะมผีลกระทบต่อแผนงานทีบ่รษิทัวางไวห้รอืไม ่อย่างไร  

 

 2. รายรบัรวมทีเ่พิม่ขึน้นัน้ สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดอ้ื่น อนัไดแ้ก่ กาํไรจากการขาย

ทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกาํไรจากการขายทีด่นิ อยากทราบว่า ในปีน้ียงัมรีายการในลกัษณะน้ีอกี

หรอืไม ่

 

 3. บรษิทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่แลว้หรอืยงั และมี

ความสนใจทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการน้ีหรอืไม่ อย่างไร  

 

 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

 1. สาํหรบัการพฒันาทีด่นิและโครงการในอนาคตนัน้ บรษิทัไดม้กีารเจรจาและทาํความตกลงกบัธนาคาร

พาณิชย ์เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสกิรไทย เป็นตน้ เพื่อเตรยีมพรอ้มในการสนบัสนุน

สนิเชื่อโครงการอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัมคีวามมัน่ใจว่ายอดขายและรายไดจ้ะเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

ดงันัน้ การทีส่ถาบนัการเงนิมนีโยบายปรบัลดเป้าในการอนุมตัสินิเชื่อลง คาดว่าจะไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อ

แผนงานของบรษิทั 

 

 2. ในประเดน็การเพิม่รายไดอ้ื่นนัน้ ขณะน้ีบรษิทัยงัไม่มแีนวคดิเกีย่วกบัการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าว 

  

 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็คาํถามที ่ 3 ว่า บรษิทัยงัไม่ไดแ้สดง

เจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ แต่ทัง้น้ีคณะกรรมการกม็คีวามสนใจและเหน็ดว้ย

กบัการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว ซึง่ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างศกึษาขอ้มลู หากบรษิทัมคีวามพรอ้มกจ็ะนําเสนอต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า สบืเน่ืองจากการเพิม่ทุนครัง้ทีผ่่านมา บรษิทัแจง้ว่าจะนําเงนิ

ทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปชาํระหน้ีเพื่อลดค่าใชจ้่ายทางการเงนิ อยากทราบว่า เรื่องการชาํระหน้ีมคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง 

  

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัไดนํ้าเงนิเพิม่ทุนนําไปชาํระหน้ี       

ในระยะสัน้แลว้ อย่างไรกด็ ี โดยทีบ่รษิทัมกีารทาํธุรกจิและพฒันาทีด่นิอย่างต่อเน่ือง จงึยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งขอรบัการ

สนบัสนุนสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิอยู่ต่อไป 

 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถาม ดงัน้ี 

 1. บรษิทัมแีผนกระตุน้ยอดขายอยา่งไรบา้งสาํหรบับางโครงการทีพ่ฒันาเสรจ็มาระยะหน่ึงแลว้ แต่ยอด 

ขายยงัไมถ่งึรอ้ยละ 50  

 

 2. โครงการในต่างจงัหวดัในบรเิวณหวัเมอืงใหญ่ เช่น จงัหวดัในภาคอสีาน มคีวามพรอ้มทีจ่ะรบักบั

โครงการคอนโดมเินียมแลว้หรอืยงั เพราะราคาค่อนขา้งสงู และดจูากยอดขายไม่ค่อยเท่าไหร่ 

 

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัไปลงทุนในต่างจงัหวดัเพื่อเพิม่

ฐานลกูคา้ อนัเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบั AEC รวมไปถงึการขยายธุรกจิไปในหวัเมอืงใหญ่ ซึง่มกีารเตบิโต

ในดา้นกาํลงัซือ้ ทัง้น้ี การนําโครงการคอนโดมเินียมไปเปิดตวัในต่างจงัหวดั นบัว่าเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ เพราะ

ต่างจงัหวดัมกีารรบัรูใ้นเรื่องผลติภณัฑแ์ละมกีาํลงัซือ้ แต่บางจงัหวะเวลาอาจจะขายไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร อย่างไรกด็ ี มลูค่า

ของทรพัยส์นินัน้กม็กีารปรบัสงูขึน้ไปเป็นลาํดบั ถา้หากภาวะเศรษฐกจิดขีึน้ คาดวา่อสงัหารมิทรพัยใ์นต่างจงัหวดักจ็ะ

สามารถขายไดด้ขีึน้ตามไปดว้ย ทัง้น้ี สดัสว่นโครงการในต่างจงัหวดัมเีพยีงรอ้ยละ 20 เท่านัน้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัไดร่้วมทุนกบั BTS ในสดัสว่นเท่าใด และโครงการ

เดอะไลน์จะเสรจ็เมื่อไหร่  

 

  นายเศรษฐา ทวสีนิ ตอบขอ้ซกัถามว่า โครงการทีบ่รษิทัไดร่้วมทุนกบั BTS ในปจัจุบนัและในอนาคตจะมี

สดัสว่นการถอืหุน้ 50 : 50 โดยทีโ่ครงการแรก ไดแ้ก่ The Line (เดอะ ไลน์) จะเปิดตวัเดอืนพฤษภาคม 2558 น้ี 

 

 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และ

กล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2557 ตามทีเ่สนอ  

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,788,531,108 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,788,218,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9954 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 312,947 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0046 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 18,711,234 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 ประจาํรอบปีบญัชี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไร

ขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี จงึขอเสนอให้

ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และสรุปขอ้มลูทางการเงนิ ตามลาํดบั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั

ท่านผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  
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  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอ   

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,788,525,775 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,788,186,140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9950 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 339,635 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0050 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 18,716,567 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรรกาํไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ย

เรื่องสาํคญัสองประการ กล่าวคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีน และการจดัสรรกาํไรสทุธเิพื่อจ่ายเงนิปนัผล ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั กาํหนดไวว้่า บรษิทั

จะจ่ายเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมาย

และบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 

 

 ทัง้น้ี จากผลการดาํเนินงานทีไ่ดนํ้าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏว่า บรษิทัมกีาํไรสทุธแิละไม่มยีอด

ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถ

พจิารณาจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
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 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557  ถงึวนัที ่  31 ธนัวาคม 2557) ปรากฏว่า 

บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นจาํนวน 3,393,137,128.05 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมื่อหกัเงนิสาํรองตาม

กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลได ้ 3,223,489,574.34 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้

ประมาณหุน้ละ 0.23 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักล่าว คณะกรรมการจงึ

เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 

ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

   1. จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2557 จาํนวน 169,647,553.71 บาท เพื่อเป็นทนุสาํรองตาม

กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทนุสาํรองดงักล่าวเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 

 

 2. จ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อื

หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 17 มนีาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่

18 มนีาคม 2558 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2558 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  

 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2557 จาํนวน 169,647,553.71 

บาท เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสอง

สตางค)์ ตามทีเ่สนอ   

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,806,347,509 หุน้ 
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 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,806,047,562 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9956  

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 299,947 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 910,833 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญัประจาํปี 

ซึง่รายนามกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งในปีน้ี รวม 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

   (1) นายเศรษฐา    ทวสีนิ  - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

   (2) นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ   - กรรมการ 

   (3) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

   (4)  นายพรทตั  อมตววิฒัน์  - กรรมการอสิระ 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  ในการน้ี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  
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  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายเศรษฐา  ทวสีนิ,                         

นายวนัจกัร ์ บุรณศริ,ิ นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และ นายพรทตั อมตววิฒัน์ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ

ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง  

 

 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) นายเศรษฐา  ทวีสิน 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,668,215 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,376,071,315 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0186 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 1,022,596,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9814    

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,669,996 เสยีง   

 

 (2) นายวนัจกัร ์ บุรณศิริ 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,611,912 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,378,736,385 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0610 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 1,019,875,527 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9390    

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,726,299 เสยีง   
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 (3) นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,557,912 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,373,838,185 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 83.9851  

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 1,024,719,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 16.0149    

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,780,299 เสยีง   

 

 (4) นายพรทตั   อมตวิวฒัน์ 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,558,612 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,379,702,151 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0768 

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 1,018,856,461 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9232    

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,779,599 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้            

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 

 

 ทัง้น้ี นายเจษฎาวฒัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์ และ นายพรทตั อมตววิฒัน์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงนัน้ มคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
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วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 (Audit Committee) ประจาํปี 2558 

 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชมุ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการ                  

ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ จงึเหน็ควรเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) ประจาํปี 2558 ในอตัราดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   

  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2557 ทีผ่่านมา) 

กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชมุคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจ่ายไว ้               

ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ

เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  

 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า จากความเจรญิ 

เตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ยจดัการและพนกังานแลว้ กรรมการที่

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอให้

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

 

 - กาํหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director) 

จาํนวน 7 ท่าน 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 

นายเกรยีงไกร      เธยีรนุกุล กรรมการ 1,500,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,500,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ   500,000 บาท 
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 (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่าย

ในปี 2557 ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 

บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  

 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหก้าํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) ประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 6,807,338,211 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,771,236,593 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4697  

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 16,687,999 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2451   

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

• งดออกเสยีง   จาํนวน 19,413,619 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2852 

    ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่

ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2558 

 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชมุ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 และกาํหนดค่าสอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดย

การพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้ บรษิทั 

สาํนกังาน อวีาย จาํกดั (เดมิชือ่ บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ ยงั จาํกดั) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการ

ปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัช ี จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีหก้บับรษิทั 

1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

นบัตัง้แต่ปี 2556 

2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  3516 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหว่างปี 2554 - 2555 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      

ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 2,000,000 บาท ซึง่ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ 

 

  อน่ึง บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทั

ย่อยดงักล่าวขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะที่

จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  
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  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ 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 แห่ง บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,000,000 บาท ตามทีเ่สนอ 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,793,977,621 หุน้ 

 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,784,767,853 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8644  

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 9,209,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1356   

ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

• โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 12,367,524 เสยีง   

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทา่นัน้            

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 

 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน   

  19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธีตดัหุ้น 

  จดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนัสือบริคณหส์นธิ  

  ข้อ 4. ของบริษทั เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

  ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชมุ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัมหีุน้                          

จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้งทาํการยกเลกิ จาํนวน 509,086,567 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

  1. ยกเลกิหุน้สามญั จาํนวน 92,702,361 หุน้ ซึง่ประกอบดว้ย (ก) หุน้คงเหลอืจากการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W1 ครัง้สดุทา้ย ซึง่ครบกาํหนดอายุแลว้เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2558 จาํนวน 17,134,275 หุน้ 

และ (ข) หุน้ในสว่นทีส่าํรองไวเ้กนิกว่าจาํนวนหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 จาํนวน 

75,568,086 หุน้        
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  2. ยกเลกิหุน้สามญัในสว่นทีส่าํรองไวเ้กนิกว่าจาํนวนหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอื

หุน้ (Right Offering) จาํนวน 208,192,103 หุน้ 

 

  3. ยกเลกิหุน้สามญัในสว่นทีส่าํรองไวเ้กนิกว่าจาํนวนหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ               

SIRI-W2 จาํนวน 208,192,103 หุน้ 

 

 คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจด

ทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด ้                

นําออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 509,086,567 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน

การประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 

  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้

แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพิม่เตมิ  

 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงัน้ี 

 

มติท่ีประชุม  

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทนุจดทะเบยีน 

19,823,634,538.57 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า

ออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็น

ดงัต่อไปน้ี 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 19,278,911,911.88 บาท 

 แบ่งออกเป็น 18,017,674,684 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ละ 1.07   บาท 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 18,017,674,684 หุน้ 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้” 
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,807,338,211 หุน้ 

 

  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

• เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,803,906,083 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9496  

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 496,162 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0073   

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• งดออกเสยีง   จาํนวน 2,935,966 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0431 

     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9.  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด

ไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 

 

 และเมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 9 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุม

ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 

 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรื่องอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ

ประชุม 

 

  ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า มหีลายประเทศทีพ่ยายามดงึลกูคา้ต่างชาตไิปซือ้อสงัหา    

รมิทรพัยใ์นประเทศของเขา อยากทราบว่า บรษิทัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัหรอืไม ่อย่างไร 

 

  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมคีวามคาดหวงัต่อยอดขายสาํหรบัลกูคา้

ต่างชาตทิีไ่ม่ไดส้งูมากนกั โดยในระยะเวลา 3 ปี บรษิทัตัง้เป้าไวป้ระมาณรอ้ยละ 10-12 เท่านัน้ ถา้หากเปรยีบเทยีบกบั

ประเทศเพื่อนบา้น เช่น สงิคโปร ์ หรอื ฮ่องกง จะเหน็ไดว้่า ประเทศไทยมคีวามเสยีเปรยีบในดา้นระบบจดัเกบ็                    

ภาษแีละภาษากลางทีใ่ช ้อย่างไรกต็าม ประเทศไทยมรีะบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีด่ ีและม ีinternational school ทีไ่ด้

มาตรฐานสงู ซึง่เป็นทีต่อ้งการของชาวต่างชาต ิ ทัง้น้ี ในภาวะทีอ่ตัราดอกเบีย้ตํ่า ประกอบกบัสนิคา้ของบรษิทัอยู่ใน

ระดบัแนวหน้าและตอบโจทยท์ีอ่ยู่อาศยัไดอ้ย่างตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค น่าจะเป็นปจัจยัทีช่่วยใหส้นบัสนุนให้

ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาทาํงานในประเทศไทยสามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของบรษิทัไดไ้มย่ากนกั  
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 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ อสงัหารมิทรพัยข์องไทยสามารถแขง่ขนัในดา้นราคากบั

ต่างประเทศไดห้รอืไม ่  

 

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า อสงัหารมิทรพัยข์องไทยยงัมรีาคาถูกกว่า

ต่างประเทศ เช่น สงิคโปร ์ และ ฮ่องกง อย่างมาก ประกอบกบัไทยมกีารนโยบายเปิดกวา้งใหช้าวต่างชาตเิขา้มาถอื

กรรมสทิธิไ์ด ้จงึมแีนวโน้มทีน่่าจะเตบิโตไดต่้อไป 

 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัคดิเป็นมลูค่าเท่าใด นอกจากน้ี อยาก

ทราบว่า บรษิทัมกีารสง่มอบทนัตามกาํหนดหรอืไม่ และลกูคา้มกีารยกเลกิสญัญาบา้งหรอืไม ่

 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า สนิคา้คงเหลอืของ

บรษิทัมปีระมาณ 9,000 ลา้นบาท โดยบรษิทัสามารถควบคมุการสง่มอบสนิคา้ไดด้กีว่าปีทีผ่า่น ๆ มา สว่นเรื่องการ

ยกเลกิสญัญาอาจคาดเดาไดย้าก เพราะภาวะเศรษฐกจิไมไ่ดก้ระเตือ้งขึน้อย่างทีค่าดการณ์กนัไว ้ แต่ทัง้น้ีกม็แีนวโน้ม

ลดลงจากในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา  

 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัมแีนวทางบรหิารอย่างไรเพื่อทาํใหส้นิคา้คงเหลอืลดตํ่าลง 

  

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมแีผนกระตุน้การ

ขาย เช่น จดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ซึง่อาจจะตอ้งดจูงัหวะเวลาและทาํเลทีต่ัง้โครงการตามความเหมาะสม 

 

 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ในปี 2558 บรษิทัมแีผนเรื่องเพิม่ทุนหรอืไม ่

 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ในปีน้ีบรษิทัยงัไมม่แีผน

เพิม่ทุน 

  

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัประสบปญัหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและผูร้บัเหมาหรอืไม ่ 

 

 นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมโีรงงานผลติแผ่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู 

ซึง่ช่วยลดระยะเวลาก่อสรา้งและลดการใชแ้รงงานไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

 ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายย่อย สอบถามว่า บรษิทัมแีผนขยายงานไปในพืน้ทีใ่ดบา้ง 

 

 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามว่า การขยายตวัของโครงการจะไปทุกทศิทาง 

โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึง่มรีะบบสาธารณูปโภคค่อนขา้งพรอ้ม อย่างไรกต็าม ในสว่นของต่างจงัหวดัจะมกีาร

ลดงบประมาณสาํหรบัการลงทุนลงไปพอสมควร เน่ืองจากขณะน้ีมกีารชลอโครงการรถไฟความเรว็สงู ประกอบกบัการ

ทีร่ฐับาลไม่ไดส้นบัสนุนนโยบายประชานิยม จงึทาํใหก้าํลงัซือ้ในต่างจงัหวดัลดลงตามไปดว้ย 
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 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์

ประธานในทีป่ระชมุจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุม  

 

 ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชมุไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,662 ราย นบั

จาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,807,558,211 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.69 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทั 

 

 

 

      ลงชื่อ            -โกวทิย ์ โปษยานนท-์  ประธานทีป่ระชมุ 

                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  

 

      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 

                  (นายนพพร  บญุถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 

      ลงชื่อ           -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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