
 

      
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 21/2559 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 26 เมษายน 2559 
 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 
 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มการประชุม 
ดงัน้ี 
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 6. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ  
 7. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
   8. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   9. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 
 กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม   
 1. นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล กรรมการ  
 
 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 14.30 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 18 มนีาคม 2559                   
(วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มจีาํนวนทัง้หมด 48,726 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 
14,285,501,270  หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 1,028 ราย นบัจาํนวนหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,311,532,995 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.18 ซึง่เกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่ 32 แลว้ จงึขอ
เปิดการประชุม  
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 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 20/2558 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 20/2558 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 
2558 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสาํเนารายงานการ
ประชุมดงักลา่ว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อให ้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุม               
แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 20/2558 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่            
29 เมษายน 2558 ตามทีเ่สนอ  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,297,965,475 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,297,965,475 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 21,086,336 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2558 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 และแผนงานประจาํปี 2559 ซึง่มี
สาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 
  ณ สิน้ปี 2558 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 69,451 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน                
ประมาณรอ้ยละ 5 อนัเป็นผลมาจากการบรหิารสนิคา้คงเหลอื ประกอบกบัการขายทีด่นิบางสว่นใหแ้ก่บรษิทัรว่มทุน                
(ทีจ่ดัตัง้ขึน้รว่มกบับรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) หรอื BTS ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50) ทัง้น้ี หน้ีสนิรวม
ของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวนทัง้สิน้ 42,253 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ                      
รอ้ยละ 13 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 27,198 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,382 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
เดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2558 จาํนวน 3,506 ลา้นบาท ประกอบกบับรษิทัไดร้บัชาํระ       
คา่หุน้เพิม่ทุนจากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการทีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน ครัง้ที ่ 6 
(ESOP # 6) และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W1 จาํนวน 537 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม แสนสริไิดจ้า่ยเงนิปนัผลจากกาํไร
สทุธขิองปี 2557 เป็นจาํนวน 1,713 ลา้นบาท 
 
 ในดา้นของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2558 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 38,455 ลา้น                   
บาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 30 จากจาํนวน 29,527 ลา้นบาทในปีก่อน โดยทีค่า่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการเพิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 17 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการโอนกรรมสทิธิ ์ อยา่งไรกด็ ี สดัสว่น
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในปี 2558 ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 9.7 ของรายไดร้วมในปี 2557 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 8.2 ของรายได้
รวม ทัง้น้ี ในปี 2558 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ี เป็นจาํนวน 5,476 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
ประมาณรอ้ยละ 10 สง่ผลใหก้ําไรสทุธใินปี 2558 เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่ 3,506 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ               
รอ้ยละ 3 

 
  สาํหรบัอตัรากาํไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2558 อยูท่ีร่อ้ยละ 29.34 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย 
สาเหตุหลกัมาจากการบรหิารสนิคา้คงเหลอื ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งลดราคาสนิคา้บางสว่น ในขณะทีอ่ตัรากาํไรสทุธ ิลดลงจาก
รอ้ยละ 11.49 เป็นรอ้ยละ 9.12 สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 16.20 เป็นรอ้ยละ 13.48 และผล
จากการบรหิารสนิคา้คงเหลอื ทาํใหอ้ตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจาก 
1.58 เทา่ มาอยูท่ี ่ 1.23 เทา่ ทัง้น้ี หน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ประกอบดว้ย เงนิกูส้าํหรบัโครงการ จาํนวน 12,963 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 หุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั จาํนวน 13,966 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42 และเงนิกูย้มื                
ระยะสัน้ จาํนวน 6,440 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19  
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  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ในปี 2558 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.33 บาท เป็น 0.25 บาท ในขณะทีเ่งนิปนัผลต่อหุน้     
ยงัคงจา่ยเทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปีก่อน กลา่วคอื 0.12 บาท 
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2558 
 
 ในปี 2558 บรษิทัยงัคงมรีายไดห้ลกัทีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่ประกอบดว้ย โครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 92 และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิ
บรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 4 สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นประมาณรอ้ยละ 4  
 
 ในดา้นของสดัสว่นรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2558 แบ่งออกเป็น โครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 66 
โครงการทาวน์เฮาส/์อาคารพาณิชย ์รอ้ยละ 6 และโครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 29 ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบในแงร่ายไดจ้าก
โครงการเพือ่ขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 28 บรษิทั จะเหน็วา่ บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการ
เพือ่ขาย อยูใ่นอนัดบัที ่ 2 เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 29 โดยมสีว่นแบ่งการตลาดอยูท่ีร่อ้ยละ 13 และมโีครงการเปิดใหม่
ในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 11 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 22,132 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 
6 โครงการ มลูคา่โครงการ 9,350 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของมลูคา่รวม, ทาวน์เฮาส ์จาํนวน 1 โครงการ มลูคา่
โครงการ 617 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม จาํนวน 4 โครงการ มลูคา่โครงการ 12,165 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของมลูคา่รวม 
 
 สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมด (Presale Backlog) มอียูป่ระมาณ 24,095 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น
ยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2559 ประมาณ 19,195 ลา้นบาท (ซึง่ในขณะน้ีบรษิทัมยีอดรบัรูร้ายไดแ้ลว้ประมาณรอ้ยละ 60 ของ
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว)้ ในปี 2560 อกีประมาณ 3,693 ลา้นบาท และในปี 2561 ประมาณ 1,206 ลา้นบาท  
 
 แผนงาน ปี 2559 
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2559 น้ี บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงัน้ี 
 
 -  บรหิารแบรนดท์ีอ่ยูอ่าศยัภายใตแ้บรนดแ์สนสริอิยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 -  รกุทาํการตลาดเจาะกลุม่ลกูคา้ต่างชาตมิากขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 -  รว่มมอืกบับรษิทัรว่มทุน เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นผูนํ้าในการพฒันาคอนโดมเินียมใจกลางเมอืง 
 -  พฒันาศกัยภาพในการทาํกาํไร ผา่นการบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ย ภายใตโ้ครงการ Engineer For Growth  
   (EFG) 
 -  มุง่เน้นการปฏสิมัพนัธก์บัลกูคา้ (Customer Interaction) เพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูทางการตลาดอยา่ง 
   มปีระสทิธภิาพ (Market Intelligence) 
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 ทัง้น้ี โครงการเปิดใหมใ่นปี 2559 มจีาํนวนทัง้สิน้ 21 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 49,865 
ลา้นบาท แบง่ออกเป็น บา้นเดีย่ว จาํนวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 13,088 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26 ของมลูคา่
รวม, ทาวน์เฮาส ์ จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,635 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของมลูคา่รวม และ
คอนโดมเินียม จาํนวน 11 โครงการ มลูคา่โครงการ 35,142 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 71 ของมลูคา่รวม 
 
  ลาํดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
  นางสไุล ยศสมศกัดิ ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปตาม
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีหรอืไม ่ ทัง้น้ี ในฐานะทีเ่ป็นลกูคา้ของโครงการ
นายน์ บาย แสนสริ ิ (ซึง่ไดต้กลงทาํสญัญาจะซือ้จะขายหอ้งชุดนบัตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่ปี 2556 ในราคาประมาณ                      
7 ลา้นบาท) มคีวามเหน็วา่ การบรกิารไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ และรายการวสัดุทีใ่ชภ้ายในหอ้งชุดทีจ่ะซือ้จะขายนัน้ไมต่รง
ตามแบบทีร่ะบุในสือ่โฆษณา เชน่ Think of Living และไมต่รงกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัแจง้จากพนกังานขาย โดยไดม้กีารทาํ
หนงัสอืแจง้ใหบ้รษิทัทราบแลว้ แต่ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข ซึง่ต่อมาบรษิทัไดม้กีารบอกกลา่วเลกิสญัญา จงึไดใ้ชส้ทิธทิาง
ศาลโดยฟ้องรอ้งต่อบรษิทัเพือ่ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามทีไ่ดต้กลงกนั 
 
  นายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัดาํเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ตามนโยบาย
การกาํกบัดแูลกจิการเป็นสาํคญั ซึง่หากมคีวามผดิพลาดในการทาํงานประการใดเกดิขึน้ บรษิทัใครข่ออภยัเป็นอยา่งสงู
ไว ้ ณ โอกาสน้ี โดยขอน้อมรบัไวพ้จิารณาและจะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพือ่หาขอ้สรปุในเรือ่งดงักลา่ว พรอ้มทัง้ปรบัปรงุ
การบรหิารจดัการใหด้ขีึน้เป็นลาํดบัต่อไป 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 ตามทีเ่สนอ  
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,305,943,255 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,305,528,283 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9934 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 414,972 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0066  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 21,394,069 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไร
ขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี และสรปุขอ้มลูทางการเงนิ ตามลาํดบั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั
ทา่นผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,306,643,255 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,306,061,617 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9908 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 581,638 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0092  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 20,694,069 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรรกาํไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ย
เรือ่งสาํคญัสองประการ กลา่วคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไร
สทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุน          
จดทะเบยีน และการจดัสรรกําไรสทุธเิพื่อจา่ยเงนิปนัผล ซึง่ตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั กาํหนดไวว้า่ 
บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 
 
 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  
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 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558) บรษิทัมกีาํไร
สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่                    
31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 3,505,920,708.70 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตามกฎหมาย                 
รอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 3,330,642,761.40 บาท คดิเป็นต่อหุน้ไดป้ระมาณหุน้
ละ 0.25 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักลา่ว คณะกรรมการจงึเหน็ควร
เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   1. จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2558 จาํนวน 175,277,947.30 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 2. จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 17 มนีาคม 2559 และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่
18 มนีาคม 2559 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2558 จาํนวน 175,277,947.30 
บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสอง
สตางค)์ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 17 มนีาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุ
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่18 มนีาคม 2559 และกาํหนดจา่ยในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 ตามทีเ่สนอ   
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,327,727,265 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,327,727,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 793,069 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 
 รองประธานกรรมการ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญั
ประจาํปี ทัง้น้ี เพือ่เป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดย    
ไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ซึง่สาํหรบัการประชุม
ครัง้น้ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั 
 
 รายนามกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งในปีน้ี รวม 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
 
   (1) นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์  - ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
   (2) นายธงชยั จริอลงกรณ์   - กรรมการ 
   (3) นายศุภนิจ  จยัวฒัน์   - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   (4) นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล   - กรรมการ 
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 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 
จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) และ (2) นายธงชยั จริอลงกรณ์ 
และ (3) นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไป                    
อกีวาระหน่ึง และสมควรเลอืกตัง้กรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คอื นายวชิญา จาตกิวณิช เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
แทน นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏ
ในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
 รองประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรปุวา่ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 ในการน้ี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ กรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการ
เลอืกตัง้ในครัง้น้ี เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในดา้นใด 
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามวา่ รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อ
ใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ปรากฏตามทีแ่สดงไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ให้
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2559 จาํนวน 3 คน 
ไดแ้ก่ (1) นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) และ (2) นายธงชยั จริอลงกรณ์ และ (3) นาย
ศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง และ
อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการใหม ่จาํนวน 1 คน คอื นายวชิญา จาตกิวณิช เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทน นายเกรยีงไกร 
เธยีรนุกุล ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2559 ตามทีเ่สนอ 
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 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) นายโกวิทย ์โปษยานนท ์
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,327,698,870 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,690,426,157 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 89.9288 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 637,272,713 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 10.0712  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 895,030 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 (2) นายธงชยั จิรอลงกรณ์ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,327,709,970 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,302,732,104 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6053 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 24,977,866 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.3947  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 883,930 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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 (3) นายศภุนิจ จยัวฒัน์ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,327,696,637 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,323,688,137 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9367 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 4,008,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0633  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 897,263 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 

 (4) นายวิชญา จาติกวณิช 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,327,734,060 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,303,374,160 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6150 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 24,359,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.3850  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 859,840 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 ทัง้น้ี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ และ นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงนัน้ มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
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วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจาํปี 2559 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม   
 
 รองประธานกรรมการ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน (Compensation Committee) 
ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั รวมถงึ
ความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็ควรเสนอใหก้าํหนด
คา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2559 ในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2558 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 2559 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 

 
 - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director) 
จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 2,000,000 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 1,500,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
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 (2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ย
ในปี 2558 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 
บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 
 ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทันําผลประกอบการมาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการดว้ยหรอืไม ่
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะ 
กรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ นัน้ เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณคา่ตอบแทน
ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนั อยา่งไรกด็ี
บรษิทัยงัคงคาํนึงถงึผลการดาํเนินงานในแต่ละปีประกอบการพจิารณาดว้ย 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) ประจาํปี 2559 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 6,328,610,300 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที ่
มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
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 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,096,478,007 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.3320  

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 229,756,214 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  3.6304  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 2,376,079 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0375 
    ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนด
จาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2559 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัติามที่
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการ
ปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  
ในระหวา่งปี 2556 - 2557 

2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  
นบัตัง้แต่ปี 2558 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

   
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      
คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 2,000,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจา่ยตามจรงิ 
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  อน่ึง บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทั
ยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะที่
จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3182 หรอื นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ                       
มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่ 3972 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,000,000 บาท ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,328,003,898 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,324,598,732 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9462 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 3,405,166 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0538  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 606,402 เสยีง   
      

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้            
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่เป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ในดา้นการเงนิ
ของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 
7,000,000,000 (เจด็พนัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมี
รายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในเอกสารเรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่บรษิทั
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
 ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หุน้กูด้งักลา่วเป็นชนิดทีม่ี
หลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั นอกจากน้ี อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) อยูท่ี่
เทา่ไหร ่
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ หุน้กูท้ีบ่รษิทั
ประสงคจ์ะออกและเสนอขายน้ี เป็นชนิดทีไ่มม่หีลกัประกนั ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 7,000,000,000 (เจด็พนัลา้น) บาท             
ซึง่การขายหุน้กูด้งักลา่วจะชว่ยใหต้น้ทุนทางการเงนิลดลงไดส้ว่นหน่ึง ทัง้น้ี อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt 
to Equity ratio : D/E) อยูท่ีป่ระมาณ 1.23 เทา่ 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 7,000,000,000 (เจด็
พนัลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว ตามทีเ่สนอ โดยมรีายละเอยีดตามที่
ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงาน
การประชุมน้ีและถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,328,610,300 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,307,001,093 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6585  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,017,371 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0161  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 20,591,836 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.3254 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทนุจดทะเบียน 
  19,278,911,911.88 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธีตดัหุ้น 
  จดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษทั  
  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 
  เลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้ง                     
ทาํการยกเลกิ จาํนวน 25,954,326 หุน้ อนัเป็นหุน้คงเหลอืในสว่นทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ภายใตโ้ครงการ ESOP # 6 ซึง่สิน้สดุระยะเวลาการ               
ใชส้ทิธแิลว้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน  
 
 ทัง้น้ี หลงัจากการยกเลกิหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทั                
ยงัคงเหลอืหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายซึง่สาํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่
กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ภายใตโ้ครงการ ESOP # 7 และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2 (SIRI-W2) รวมทัง้สิน้จาํนวน 3,706,219,088 หุน้ ดงันัน้ ภายหลงัการ               
ลดทุนจดทะเบยีนดงักลา่ว บรษิทัจะมทุีนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 19,251,140,783.06 บาท แบง่ออกเป็น 17,991,720,358 
หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
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 คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจด
ทะเบยีน 19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่19,251,140,783.06 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด ้                
นําออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 25,954,326 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
19,278,911,911.88 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็น
ดงัต่อไปน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 19,251,140,783.06 บาท 
 แบง่ออกเป็น 17,991,720,358 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 17,991,720,358 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 

 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,328,610,300 หุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                                                   หน้า 21 / 24  

 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,327,952,067 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9896  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 33,733 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0005  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 624,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0099 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด
ไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุม
ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม 
 
 นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมกีารพจิารณาในเรือ่ง                 
ความเสีย่งอยา่งไร 
 
  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ หากจะกลา่วเชื่อมโยงไปถงึเรื่องการเพิม่ทุน             
ทีผ่า่นมา จะเหน็ไดว้า่ บรษิทันําเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนนัน้ไปชาํระหน้ีทีม่อียูต่่อสถาบนัการเงนิ เพือ่ทาํใหอ้ตัราหน้ีสนิ
ต่อทุนตํ่าลง ซึง่นบัเป็นการลดความเสีย่งประการหน่ึงตามนโยบายของคณะกรรมการทีไ่ดม้อบหมายใหฝ้า่ยจดัการไป
ดาํเนินการ นอกจากน้ี ในสว่นของการบรหิารจดัการโครงการ ฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ ทัง้ใน
ดา้นทาํเลทีต่ ัง้ การคมนาคม การขนสง่ รวมไปถงึการพยายามจาํกดัความเสีย่งในการลงทุน อยา่งเชน่กรณีของการ                
รว่มทุนกบั BTS ซึง่เป็นบรษิทัทีม่รีากฐานอยูใ่นประเทศจนีและฮอ่งกง อนันํามาซึง่ลกูคา้ชาวต่างชาตใินสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง 
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  นายบุญชยั งามวทิยโ์รจน์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะใหบ้รษิทัจดัทาํสรปุความคบืหน้าของ
การดาํเนินโครงการภายใตก้ารรว่มทุนกบั BTS เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบดว้ย 
 
  นายสรุพล ประทุมทอง ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ขอ้มลูจากรายงานประจาํปี พบวา่ 
กจิการรว่มคา้ระหวา่งบรษิทักบั BTS นัน้ มสีว่นแบง่ขาดทุนแทบทุกโครงการ จงึอยากทราบวา่ บรษิทัจะเริม่รบัรูร้ายได้
จากการลงทุนในแต่ละโครงการเมือ่ใด  
 
  นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ สาํหรบัแนวทางการ
รว่มทุนกบั BTS นัน้ ทัง้สองฝา่ยจะรว่มกนัทาํการจดัตัง้บรษิทัใหมข่ึน้มาเพือ่รองรบัการดาํเนินโครงการใหมทุ่กโครงการ 
ซึง่ในการรบัรูร้ายไดจ้ะเกดิขึน้ต่อเมือ่มกีารโอนกรรมสทิธิแ์ละสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ โดยทีใ่นชว่งตน้ของการเริม่โครงการ 
จะเป็นลกัษณะของการแบ่งคา่ใชจ้า่ยตามสดัสว่นการลงทุน ทัง้น้ี ในภาพรวมสาํหรบัปีน้ี คาดวา่จะมกีาํไรเลก็น้อยจาก
การโอนกรรมสทิธิข์องโครงการเดอะไลน์ สขุมุวทิ 71 อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากในปี 2560 ยงัไมม่โีครงการทีพ่รอ้มโอน
กรรมสทิธิ ์ จงึอาจมผีลขาดทุนเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี คาดวา่เมือ่การก่อสรา้งโครงการแลว้เสรจ็ในปี 2561 น่าจะทาํใหม้กีาํไร            
กลบัเขา้มาอกีครัง้ 
 
  ผูถ้อืหุน้แนะนําใหบ้รษิทัทาํการสาํรวจเรือ่ง Brand Image และ Brand Royalty เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ แบรนดข์อง
บรษิทัมคีวามแขง็แกรง่ 
 
  ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามวา่  
  1. บรษิทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้รว่มโครงการแนวรว่มต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่แลว้หรอืยงั 
  2.  การรว่มทุนกบั BTS ในอนาคตจะเป็นเชน่ไร และวสิยัทศัน์ของบรษิทัในระยะเวลา 5-10 ปี บรษิทัมแีผน    
จะรว่มทุนกบับรษิทัอื่นอกีหรอืไม ่

 
  นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ที ่ 1 วา่ บรษิทัยงัไมไ่ดแ้สดง
เจตนารมณ์เขา้รว่มโครงการแนวรว่มต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ อยา่งไรกด็ ี คณะกรรมการมคีวามสนใจและเหน็
ดว้ยกบัการเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว ซึง่อยูใ่นระหวา่งพจิารณาความพรอ้มและความเหมาะสมในหลาย ๆ ดา้น  

 
  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ที ่2 วา่ ขณะน้ีบรษิทัยงัไมม่นีโยบาย
รว่มทุนในลกัษณะน้ีกบับรษิทัอื่น สว่นในประเดน็ของการขยายตวัต่อไปในอนาคตรว่มกบั BTS นัน้ หากวา่โครงการ
ไดร้บัการตอบรบัในทศิทางทีด่ ีทัง้สองฝา่ยน่าจะยงัคงมคีวามรว่มมอืเชน่น้ีอยา่งต่อเน่ือง 
 
  นายพรศกัดิ ์  ฮอ้ศริมิานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ การออกหุน้กูน้ี้ จะตอ้งเสยี
ดอกเบีย้หรอืไม ่และจะเสนอขายใหก้บัใคร 
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  นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัจะมกีาร
แต่งตัง้ตวัแทนจดัจาํหน่ายหุน้กู ้ โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายยอ่ย ซึง่สว่นหน่ึงเป็นผูถ้อืหุน้กู ้         
รายเดมิภายใตโ้ครงการ Loyalty Program สว่นอตัราดอกเบีย้จะขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะทีอ่อกหุน้กูน้ัน้ ซึง่แนวโน้ม
ดอกเบีย้น่าจะยงัคงอยูใ่นอตัราทีต่ํ่า  
 
  นายสทุธชิยั บุญขนัตนิาถ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่  
 

1. โครงการลงทุนทีป่ระเทศองักฤษ และในต่างจงัหวดั ประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม ่
 

2. บรษิทัมแีผนในการผลติผนงัและพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็สาํเรจ็รปู เพือ่จาํหน่ายต่อบุคคลทัว่ไปหรอืไม ่
 

3. ในภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไมก่ระเตือ้งขึน้ ทาํใหธ้นาคารมคีวามเขม้งวดในการอนุมตัสินิเชื่อใหแ้ก่ลกูคา้  
กรณีเชน่น้ี บรษิทัมวีธิจีดัการอยา่งไร 
 
  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี  
 
  1. โครงการลงทุนทีป่ระเทศองักฤษ ขณะน้ีไดข้ายไปหมดแลว้ สว่นโครงการในต่างจงัหวดันัน้ พบวา่                    
แต่ละโครงการไดร้บัการตอบรบัทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่อาจมกีารชะลอตวัลงไปบา้ง 
   
  2. บรษิทัยงัไมม่แีผนทีจ่ะผลติผนงัและพืน้คอนกรตีเสรมิเหลก็สาํเรจ็รปู เพือ่ออกจาํหน่ายเป็นการทัว่ไป 
เน่ืองจากปจัจุบนัเป็นการผลติเพือ่ใชส้าํหรบัโครงการของกลุม่บรษิทัเทา่นัน้ ซึง่ขณะน้ีเตม็กาํลงัการผลติของโรงงานแลว้ 
อยา่งไรกด็ ีหากในอนาคต ภาวะตลาดเปลีย่นแปลงไป บรษิทัอาจนําเรือ่งน้ีมาพจิารณา 
 
  3. ลกูคา้บางสว่นอาจประสบปญัหาเรือ่งการขออนุมตัสินิเชื่ออยูบ่า้ง อยา่งไรกด็ ี บรษิทัไดป้ระสานกบั
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ ซึง่เป็นพนัธมติรทีด่ ี เพือ่ใหค้าํปรกึษา แนะนํา และใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นบรกิารสนิเชื่อใหแ้ก่
ลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 
  นายเกรกิ สามนตธ์รรม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะใหบ้รษิทัจดักจิกรรมเยีย่มชมโครงการ
ของบรษิทั เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูถ้อืหุน้ โดยมผีูส้ ือ่ขา่วตดิตามไปทาํขา่วประชาสมัพนัธด์ว้ย นอกจากน้ี                       
ขอสอบถามวา่ ในชว่งครึง่ปีหลงั แนวโน้มธุรกจิของบรษิทัเป็นอยา่งไร  
 
  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัไดต้ดิตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่ง
ใกลช้ดิ ซึง่แนวโน้มการลงทุนของบรษิทัจะพจิารณาจากปจัจยัหลาย ๆ ดา้น เน่ืองจากในแต่ละจงัหวดัอาจมคีวามพรอ้ม
แตกต่างกนัไป สว่นขอ้เสนอแนะขา้งตน้ บรษิทัขอรบัไวพ้จิารณา 
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 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.36 น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวน                
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,103 ราย                   
นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,329,574,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.30 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ   -โกวทิย ์ โปษยานนท-์  ประธานในทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม -  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 
 

 ชนิด   - หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั)  ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั 
   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 สกลุเงิน  - เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออก 
   และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 มลูค่ารวมของหุ้นกู้  - วงเงนิรวมไมเ่กนิ 7,000,000,000 (เจด็พนัลา้น) 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 

 


