
 

   

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                                              หน้า 1 / 22  

(สาํเนา) 
รายงานการประชุมสามญัผ ูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 26/2564 

ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส  ์(E-AGM)  
ของ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
         

 
 การประชุมนี้จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรปูแบบการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์                 
(E-AGM) ซึง่มกีารถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ก่อนเริ่มการประชุม 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั                
ทีเ่ขา้รว่มการประชุม ดงันี้  
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  
 1. นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการ  
      ประธานกรรมการลงทุน 
 
 2. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการ 
      ประธานอาํนวยการ 
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
      รองประธานกรรมการลงทุน 
      ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 3. นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมการ 
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      กรรมการลงทุน 
      กรรมการบรหิาร  
  
  4. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
      กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
      กรรมการลงทุน  
      กรรมการบรหิาร 
      ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
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   5. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ  
      ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
   6. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
 7. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ กรรมการ 
      กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      กรรมการลงทุน  
 
 กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมผา่นโปรแกรม Zoom 
 1. นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 
      กรรมการอสิระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ      
      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
     ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
  2. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  
      กรรมการตรวจสอบ  
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง   
 
  3. นายวรีะนนัท ์ ชืน่สวุรรณ กรรมการอสิระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
 
 4. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
      กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 
 5. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
 
 กรรมการทัง้หมด 12 ท่าน เขา้รว่มประชุมครบทุกท่าน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 
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 อนึ่ง กรรมการอสิระบางท่านไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย ทัง้นี้ กรรมการอสิระดงักล่าวไมม่สีว่น 
ไดเ้สยีและสว่นไดเ้สยีพเิศษในทุกระเบยีบวาระการประชุม ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2564 ซึง่ถอืวา่มสีว่นไดเ้สยี
พเิศษ  
   
 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 นางสาววรางคณา  อคัรสถาพร 
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ                 ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
           (ผา่นโปรแกรม Zoom) 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 อนึ่ง เพือ่เป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัตามหลกัการกาํกบั
ดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศ
หลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2563 ถงึ วนัที ่ 31 มกราคม 2564 สาํหรบัการประชุมครัง้นี้                  
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยา่งใด  
 
 ก่อนการประชุมเริม่ตน้ บรษิทัไดเ้ปิดวดีทิศัน์สาธติวธิกีารใชร้ะบบเพือ่การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารในการสง่
คาํถามของผูถ้อืหุน้ 
 
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวตอ้นรบั
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ และไดม้อบหมายให ้ นายนพพร  บุญถนอม เลขานุการบรษิทั                  
ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดการจดัประชุมครัง้นี้ 
 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ไวรสัโคโรน่า หรอื COVID-19 ระลอกใหม ่ และความหว่งใยในความปลอดภยัดา้นสขุภาพอนามยัของท่านผูถ้อืหุน้และ                  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นการจดัประชุมผา่นสือ่อเิลกิทรอนิกสต์ามพระราชกาํหนดวา่ดว้ย
การประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เรือ่ง มาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยไดเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารระบบ E-AGM ทีเ่ป็นไปตาม 
มาตรฐานการจดัประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่16 มนีาคม 2564 (วนั Record Date เพือ่กาํหนดสทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มจีาํนวน
ทัง้หมด 49,909 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 หุน้       
 
 ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 154 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีม่าประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,295,266,939 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.356 ซึง่มากกวา่หนึ่งในสามของจาํนวน
หุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้   
 
 จากนัน้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนและการนับการ
ลงคะแนน โดยสรุปไดด้งันี้  
 
 (1) การประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นวนันี้ ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถดกูารถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทัง้
ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึง่บรษิทัไดส้าธติวธิกีารใชร้ะบบออนไลน์เพือ่การออกเสยีงลงคะแนน และการถามคาํถามของผูถ้อื
หุน้ในตอนเริม่ตน้ของการประชุมนี้แลว้ 

 
 (2)  ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง 

 
 (3) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน้ทีม่อบฉนัทะ ซึง่มคีาํสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ย
แล้ว ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระใดไว ้ผูร้บัมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสยีง
ลงคะแนนสําหรับระเบียบวาระนัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

โดยการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามคาํถามและแสดงความคดิเหน็ใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถส่งคาํถามโดยการพมิพค์าํถามในหน้าต่างหอ้งแชท
ในระบบ ตามทีไ่ดส้าธติไปในตอนตน้ของการประชุม โดยบรษิทัจะนําคาํถามของท่านไปตอบในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุม 
ดงันี้  

 
วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผ ูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 25/2563 
 ซึ่งจดัขึน้เม ื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 เมือ่วนัที ่                 
24 กรกฎาคม 2563 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํและสง่รายงานการประชุมครัง้ดงักล่าวใหท่้านผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองแลว้พรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ ซึง่ในวาระนี้คณะกรรมการมี
ความเหน็วา่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
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  อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติที่ประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่             
24 กรกฎาคม 2563 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,295,924,964 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
     

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 
6,295,924,964 0 0 ไมม่บีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00)  - - - 

  
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
  
วาระที่ 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 
 

ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม               
ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ รายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และรายงานประจาํปีของ
คณะกรรมการบรษิทั ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 
และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 และแผนงานประจาํปี 2564 ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญั  
 
 ณ สิน้ปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 112,632 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน                
เป็นจาํนวน 4,296 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 4 โดยจาํแนกไดด้งันี้      
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 - ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย และทีด่นิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 74  
 - เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 11   
 - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 9  
 - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ประมาณรอ้ยละ 6 
 
 หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจีาํนวนทัง้สิน้ 73,435 ลา้นบาท ลดลงจาก        
ปีก่อนประมาณรอ้ยละ 4 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 39,197 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7,322 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน  
 
 ในดา้นของงบกําไรขาดทุน ในปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 34,707 ลา้นบาท เพิม่ขึน้               
รอ้ยละ 34 จากจาํนวน 25,859 ลา้นบาทในปี 2562 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายโครงการ อยา่งไรกด็ ี
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการในปี 2563 เท่ากบั 6,460 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกั
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิและภาษ ี เป็นจาํนวน 3,196 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 17 สง่ผลใหก้าํไรสทุธใินปี 2563 ลดลงเป็น 
1,673 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 30  

 
 สาํหรบัอตัรากาํไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ของรายไดจ้ากการขายโครงการ ในปี 2563 อยูท่ีร่อ้ยละ 
25.03 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย สว่นอตัรากาํไรสทุธ ิ ลดลงจากรอ้ยละ 9.25 เป็นรอ้ยละ 4.82 สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทน                  
ผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 7.63 เป็นรอ้ยละ 4.71 
 
 นอกจากนี้ อตัราสว่นหนี้สนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.82 เท่า                  
มาอยูท่ี ่ 1.42 เท่า ทัง้นี้ หนี้สนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2563 เท่ากบั 55,520 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นเงนิกูส้าํหรบั
โครงการ จาํนวน 19,816 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 36 หุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั จาํนวน 31,662 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 57 
และเงนิกูย้มือื่น จาํนวน 4,042 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7 
 
 กาํไรสทุธติ่อหุน้ในปี 2563 ลดลง จาก 0.17 บาท เป็น 0.12 บาท โดยจ่ายเงนิปันผลต่อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 
บาท เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2564  
 
 สดัสว่นรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิปี 2563  
 
 ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วม 34,707 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 30,731 
ลา้นบาท และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 3,102 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่น จาํนวน 874 
ลา้นบาท 
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 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2563 ซึง่มจีาํนวน 30,559 ลา้นบาท แบ่งสดัสว่นรายไดเ้ป็นดงันี้ 
โครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 47 โครงการทาวน์โฮม รอ้ยละ 9 โครงการมกิซ ์รอ้ยละ 4 และโครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 40  
ทัง้นี้ และมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2563 รวมทัง้สิน้ 12 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 14,930 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 5,297 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของมลูคา่รวม, ทาวน์โฮม 
จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 2,535 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของมลูคา่รวม, มกิซ ์ จาํนวน 5 โครงการ มลูคา่
โครงการ 5,612 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม (ภายใต ้บมจ. แสนสริ)ิ จาํนวน 1 โครงการ 
มลูคา่โครงการ 1,485 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูคา่รวม 

  
 แผนงาน ปี 2564  
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2564 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงันี้  
 -  มุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ตอบโจทยก์ารอยู่อาศยัอยา่งครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วง
ราคา โดยขยายตลาดกลุ่มผลติภณัฑใ์นชว่งราคาทีจ่บัตอ้งไดม้ากขึน้ เพือ่สรา้งโอกาสการมทีีอ่ยูอ่าศยัของคนทุกกลุ่ม 
 -  มุง่เน้นการเจาะตลาดทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบทีย่งัคงมคีวามตอ้งการอยูอ่าศยัทีแ่ทจ้รงิอยา่งต่อเนื่อง 
 - เน้นการเปิดตวัโครงการขนาดเลก็เพือ่ความยดืหยุน่และคล่องตวัในการบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืและ 
สภาพคล่อง 
 - ใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาสภาพคล่องและระดบัหนี้สนิ เพื่อสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์รภายใตภ้าวะ
เศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
 - ดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานใหด้ยีิง่ขึน้ 
 - ผลกัดนัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ผา่น ‘Sansiri Green Mission’ ทีนํ่าไปปรบัใชต้ัง้แต่การออกแบบผลติภณัฑ ์
การบรกิาร และขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 - สือ่สารผา่นแนวคดิ “ปีแหง่ความหวงั” โดยสรา้งจุดยนืในฐานะองคก์รทีส่รา้งความหวงัแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี                
ทุกฝ่าย ผา่น ผลติภณัฑ ์บรกิาร การบรหิารจดัการ และโครงการต่างๆ เพือ่การตอบแทนสงัคม 
 

โครงการเปิดใหมใ่นปี 2564 รวมทัง้สิน้ 24 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 25,940 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 12,316  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของมลูคา่รวม, ทาวน์โฮม 
จาํนวน 9 โครงการ มลูคา่โครงการ 6,832 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26 ของมลูคา่รวม, มกิซ ์ จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่
โครงการ 2,670 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม จาํนวน 5 โครงการ มลูคา่โครงการ 4,121 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16 ของมลูคา่รวม 
 

อนึ่ง เป้ายอดขาย หรอื presale target ในปี 2564 เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 19 จาก 26,156 ลา้นบาท เป็น 
31,000 ลา้นบาท  

 
สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิหรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 4 เมษายน 2564)           

มอียูป่ระมาณ 24,613 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้น ปี 2564 ประมาณ 16,229 ลา้นบาท, ปี 2565 ประมาณ 5,185 
ลา้นบาท ปี 2566 ประมาณ 3,009 ลา้นบาท และในปี 2567 อกีประมาณ 191 ลา้นบาท 
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ในสว่นของยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัรว่มทุน (Joint Venture) กบั กลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 
(มหาชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 เมษายน 2564) มอียูป่ระมาณ 5,396 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2564 ประมาณ 2,244 ลา้นบาท, ปี 2565 ประมาณ 2,858 ลา้นบาท และในปี 
2566 อกีประมาณ 295 ลา้นบาท  

 
ความคบืหน้าของการเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) 
 
โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ารรบัรองบรษิทั แสนสริ ิ

จาํกดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 12 
กุมภาพนัธ ์ 2561 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไดย้ืน่ขอต่ออายกุารรบัรองเป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจรติ และไดร้บัต่ออายกุารรบัรองฯ ตัง้แต่วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 ซึง่จะครบกาํหนดอายกุารรบัรองฯ 3 ปี ในวนัที ่                 
30 กนัยายน 2566  

 
  อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
มติที่ประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2563 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ      
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 
 
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
 
 
 



 
               

 

   

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                               หน้า 9 / 22  

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบกาํไรขาดทุนซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                
ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั           
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน 
ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี                
รบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้  
 
  อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติที่ประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 

 
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
 
 
 
 
 



 
               

 

   

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                               หน้า 10 / 22  

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์
บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรเพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อ้งดาํเนินการตามที่
กฎหมายกาํหนดไวทุ้กปี ในอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี จนกวา่จะครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่
คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน ปี 2563 จาํนวน 83.65 
ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
 ในสว่นของการจ่ายเงนิปันผล คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
ประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท (สีส่ตางค)์ โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
ในวนัที ่16 มนีาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564  
 
 การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้
 
  อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติที่ประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี
สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2563 จาํนวน 83.65 ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยที่
กาํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักล่าวเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท (สีส่ตางค)์ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 594.5                 
ลา้นบาท โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่ 16 มนีาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่                  
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ       
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,664 0 0 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 100.00) - - - 

 
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
วาระที่ 5. พิจารณาเล ือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม                  
ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ              
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัประจาํปี                  
โดยปัจจุบนับรษิทัมกีรรมการ จาํนวนทัง้สิน้ 12 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี้ จาํนวน                  
4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
   1) นายวชิญา จาตกิวณิช  - กรรมการ 
   2) นายธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมการ 
   3)  นายศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   4)  นายอุทยั อุทยัแสงสขุ  - กรรมการ 
 
 ทัง้นี้ เพือ่เป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึง่สาํหรบัการประชุมครัง้นี้ 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลมายงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณากลัน่กรองตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ซึง่ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตาม
วาระในปีนี้ทัง้สีท่่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอื
เชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ในการนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
   
มติที่ประชุม 
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้ นายวชิญา จาตกิวณิช, นายธงชยั จริอลงกรณ์, นายศุภนิจ จยัวฒัน์ 
และ นายอุทยั  อุทยัแสงสขุ ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้  
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 5,802,691,440 493,627,224 1,000 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.1601) (รอ้ยละ 7.8399) (รอ้ยละ 0.0000) - 

2. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 5,819,310,388 477,005,076 4,200 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.4240) (รอ้ยละ 7.5759) (รอ้ยละ 0.0001) - 

3. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 6,262,944,564 33,370,900 4,200 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 99.4699) (รอ้ยละ 0.5300) (รอ้ยละ 0.0001) - 

4. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 5,817,112,388 469,325,376 9,881,900 ไมม่บีตัรเสยี 

 ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 92.3891) (รอ้ยละ 7.4540) (รอ้ยละ 0.1569) - 

  
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
 ทัง้นี้ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็น
กรรมการอสิระดว้ย 
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาํปี 2564 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม                  
ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ และกรรมการ                  
ชุดยอ่ย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) ของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนตามปกต ิ ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่คณะกรรมการ ในรปูของ                 
เบีย้ประชุม ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) คา่ตอบแทนประจาํ  
   กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจ่ายไวไ้มเ่กนิเดอืนละ                  
2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการเพยีงเท่าอตัราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
  (1.2) คา่ตอบแทนพเิศษสาํหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จาํนวน 7 ท่าน เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลา้นบาท ดงันี้ 

 
กรรมการที่มิได้เป็นผ ูบ้ริหาร ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการอสิระ 

300,000 บาท 

นายธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมการ 300,000 บาท 
นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 300,000 บาท 
นายวรีะนนัท ์ ชืน่สวุรรณ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี– 
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  ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อย กาํหนดไวด้งันี้ 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กาํหนดไวใ้นรปูของคา่ตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ  
    กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) ดงันี้ 
 

ตาํแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564  

ประธานกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 
 หมายเหตุ : บริษทัไม่ได้กําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร 
 
 อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 
 
 ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม      
ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุปดงันี้  
 

นายรฐัวชิญ ์ วงษ์ศลิป์ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของนางมรกต ยบิอนิซอย สอบถามวา่ คา่บาํเหน็จกรรมการ
สาํหรบัปี 2563 กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเท่าไร 
 

  นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ คา่ตอบแทนพเิศษสาํหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร
ประจาํปี 2563 กาํหนดไวใ้นอตัราท่านละ 700,000 บาท ในขณะทีค่า่ตอบแทนพเิศษสาํหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
ประจาํปี 2564 ลดลงจากปีก่อน โดยกาํหนดไวใ้นอตัราท่านละ 300,000 บาท 
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 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
  
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติที่ประชุม  
 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน
สาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2564 ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2/3 (สองในสาม) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,996,833,938 297,382,499 2,103,333 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 95.2435) (รอ้ยละ 4.7231) (รอ้ยละ 0.0334) - 

 
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 
 
  ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม                  
ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะ 
ตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี 
 
  คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวมคีุณสมบตัติามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการ
สอบบญัช ี และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ และกาํหนดคา่สอบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564                  
เป็นจาํนวนเงนิ 2.5 ลา้นบาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืนัดประชุม ดงัต่อไปนี้ 
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รายชื่อผ ูส้อบบญัชี เลขที่ 

ผูส้อบบญัชี 
จาํนวนปีที่สอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัใน 

ปี 2561 - 2563 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี ทัง้นี้ ขอ้มลู
เปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
คา่สอบบญัช ี 2.5 ลา้นบาท 2.5 ลา้นบาท 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

 
 นอกจากนี้ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั 
สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ ไมม่ี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
 อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
 ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม      
ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นางสาวศรสีุภางค ์ เลก็ใจซื่อ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของนางสาวทศิารตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถามวา่ คา่สอบ
บญัช ีจาํนวน 2.5 ลา้นบาท เป็นคา่สอบบญัชเีฉพาะของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) หรอืรวมถงึคา่สอบบญัชขีองบรษิทั
ในเครอื 

 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ตอบขอ้ซกัถามวา่ คา่สอบบญัชจีาํนวน 2.5 ลา้นบาท เป็นคา่สอบบญัชี

เฉพาะของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) เพยีงบรษิทัเดยีว สว่นคา่สอบบญัชขีองบรษิทัในเครอืในปี 2564 รวมประมาณ              
10.64 ลา้นบาท 
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มติที่ประชุม 
 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3516 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659                  
แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564                  
โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรอง
อยา่งเหมาะสมแลว้ 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,294,318,770 2,001,000 0 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9682) (รอ้ยละ 0.0318) - - 

   
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธ ีตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้นําออกจาํหน่าย และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้งทาํการยกเลกิ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

(1) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิESOP # 7 ซึง่ครบกาํหนด 
อายแุลว้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 เป็นจาํนวน 300,000,000 หุน้ 
 
 (2) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่าํรองไวเ้กนิกวา่จาํนวนหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) เป็นจาํนวน 450,000,000 หุน้ 
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  ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 
750,000,000 หุน้ ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากเป็นการตดัหุน้สว่นที่
ยงัไมไ่ดม้กีารนําออกจาํหน่าย รวมถงึมไิดม้กีารชาํระคนืเงนิจากการลดทุนใดๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ 
บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้                  
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
 อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม      
ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นางสาวศรสีุภางค ์เลก็ใจซื่อ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของนางสาวทศิารตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถามวา่ การลดทุน
มปีระโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้อยา่งไร 

 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ตอบขอ้ซกัถามวา่ การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั 

(มหาชน) ในครัง้นี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากการเพิม่ทุนในปี 2563 เป็นแบบกาํหนดวตัถุประสงคไ์ว้
ชดัเจน ซึง่เมือ่มหีุน้ทีไ่มไ่ดนํ้าออกจาํหน่ายตามวตัถุประสงค ์จงึจาํเป็นตอ้งดาํเนินการลดทุนจดเบยีนตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากเป็นการตดัหุน้ในสว่นทีย่งัไมไ่ดม้กีาร
นําออกจาํหน่าย ไมใ่ชทุ่นจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 
 
มติที่ประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปนี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 20,343,625,722.40 บาท 
 แบ่งออกเป็น 19,012,734,320 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 19,012,734,320 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 

 
 
 



 
               

 

   

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                               หน้า 19 / 22  

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,770 0 0 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 100.00) - - - 

  
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามแบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามที่ได ้รบัอนุมตัิจาก               
ที่ประชุมสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 เม ื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563             

  
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม                  
ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจาํนวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็น
จาํนวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุน
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จาํนวน
หรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้
 
 อยา่งไรกต็าม เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจะครบกาํหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญั                 
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เพือ่พจิารณาอนุมตัิ
การขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใตเ้งือ่นไข
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมือ่วนัที ่ 24 
กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

อนึ่ง วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและแสดงความคดิเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
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 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติที่ประชุม 
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบ
อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบกาํหนดในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
ทุกประการ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,263,030,037 33,185,400 104,333 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.4713) (รอ้ยละ 0.5271) (รอ้ยละ 0.0017) - 

   
 (คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถอืหุ้นทีอ่อกเสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย) 
 
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 
  ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนดไวว้่า                 
ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าไดป้ระชุมครบ 
ทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการประชุม 
ซึง่สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี้ 
 
      นายรฐัวชิญ ์ วงษ์ศลิป์ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของนางมรกต ยบิอนิซอยสอบถามวา่ ในปัจจุบนั แสนสริ ิ                 
มโีครงการใดทีเ่ป็นโครงการสาํคญัและน่าสนใจบา้ง 
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 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในปี 2564 แสนสริ ิ
วางแผนเปิดตวัโครงการใหม ่จาํนวน 24 โครงการ มลูคา่ 26,000 ลา้นบาท โดยภายในไตรมาสทีส่องจะมกีารเปิดตวัโครงการ
ใหม ่จาํนวน 7 โครงการ ยกตวัอยา่งโครงการสาํคญั ๆ เชน่ โครงการบกูา้น (Bugaan) ซึง่เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 3 ชัน้ ราคา
เริม่ตน้ 30 ลา้นบาท และมเีพยีง 14 ยนูิต สว่นโครงการคอนโดมเินียม ไดแ้ก่ เดอะ มฟู (The Muve) ซึง่ตัง้อยูใ่น                  
4 ทาํเล โดยจะเปิดตวัโครงการบรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นโครงการแรก นอกจากนี้ ยงัมโีครงการทาวน์เฮาส ์                 
ทีช่ือ่วา่ โครงการสริ ิ เพลส ตัง้อยูบ่รเิวณถนนบางนา-ตราด โดยบรษิทัจะทยอยเปิดโครงการในไตรมาสทีส่าม จาํนวน 7 
โครงการ และไตรมาสทีส่ี ่จาํนวน 10 โครงการ ตามลาํดบั  
 

 นายรฐัวชิญ ์วงษ์ศลิป์ ในฐานะผูร้บัมอบฉนัทะของนางมรกต ยบิอนิซอย สอบถามวา่ แสนสริมิโีครงการสาํหรบั      
ผูส้งูวยั เพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุหรอืไม ่
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า แสนสริมิโีครงการ 
ในลกัษณะเดยีวกบัทีท่่านผูถ้อืหุน้สอบถาม โดยเราเรยีกโครงการลกัษณะนี้วา่ Wellness ซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ
เพือ่รองรบัการอยูอ่าศยัของคนทัง้ 3 รุน่ (Generation) ไมใ่ชเ่พยีงผูส้งูวยัเท่านัน้  
 

 นายธญัพสิฐิ เจยีวชญานนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ แสนสริมิกีลยุทธอ์ยา่งไรเพือ่รองรบั
มาตรการและกฎหมายเกีย่วกบัการเพิม่สดัสว่นการถอืครองอสงัหารมิทรพัยข์องชาวต่างชาต ิ
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ แสนสริมิกีาร
เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัลกูคา้ชาวต่างชาต ิ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสดัสว่นของลกูคา้ชาวต่างชาตขิองแสนสริใินชว่งทีผ่า่นมา หาก
กฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้แสนสริกิจ็ะสามารถพฒันาโครงการทีส่อดรบักบักฎหมายไดท้นัท่วงท ี
 

 นางสาวสภุคัธา เท่งเจยีว ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ แสนสริไิดร้บัผลกระทบมาก/น้อย
เพยีงใดจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม ่ และหากรฐับาลยงัไมส่ามารถจดัหาวคัซนีไดเ้พยีงพอต่อความ
ตอ้งการ จะสง่ผลกระทบในระยะยาวหรอืไม ่
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบเชน่เดยีวกบัผูป้ระกอบการทัว่ไป อยา่งไรกด็ ีหากมกีารฉีดวคัซนีไดค้รอบคลุมกจ็ะทาํใหส้ถานการณ์คลีค่ลาย และ
กลบัสูส่ภาวะปกตไิดโ้ดยเรว็ 
 

  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายอภชิาต ิ จตูระกลู ประธาน                  
ในทีป่ระชุม จงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
   ปิดประชุมเวลา 15.17 น. 
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  อนึ่ง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 160 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,296,334,770 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.3632 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 
      ลงชือ่                 -ลายมือชือ่-  ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายอภชิาต ิจตูระกลู)  
 
 
      ลงชือ่                -ลายมือชือ่-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                 (นายนพพร บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
 
      ลงชือ่               -ลายมือชือ่-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

               (นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


