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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 27/2565 

ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ของ 

บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 
         

 
 กำรประชุมนี้จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ในรปูแบบกำรประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์                      
เพยีงแบบเดยีวเท่ำนัน้ ซึง่มกีำรถ่ำยทอดสด ณ อำคำร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร  
 
ก่อนเร่ิมกำรประชุม 
 เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั และผูส้อบบญัชีของบรษิทั                
ทีเ่ขำ้รว่มกำรประชุม ดงันี้  
 
 กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  
 1. นำยอภชิำต ิจตูระกลู ประธำนกรรมกำร 
     ประธำนกรรมกำรลงทุน  
       
 2. นำยเศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำร 
      ประธำนอ ำนวยกำร 
      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
      ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
      รองประธำนกรรมกำรลงทุน 
      กรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื 
 
 3. นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
      กรรมกำรลงทุน 
      รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
      
  4. นำยอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
      กรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื 
      กรรมกำรลงทุน 
      กรรมกำรบรหิำร 
      ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
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 5. นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
      รองประธำนกรรมกำร  
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
  6. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ  
      กรรมกำรตรวจสอบ  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
  7. นำยวรีะนนัท ์ ชืน่สุวรรณ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื 
 
 8. นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
      กรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื  
 
 9. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 
 
   10. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
 
 11. นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ กรรมกำร 
     กรรมกำรลงทุน 
 
 กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
   1. นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์ กรรมกำรอสิระ   
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 กรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำน เขำ้รว่มประชุมครบทุกท่ำน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 
 อนึ่ง กรรมกำรอสิระบำงท่ำนไดร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยดว้ย ทัง้นี้ กรรมกำรอสิระดงักล่ำวไมม่สี่วน 
ไดเ้สยีและส่วนไดเ้สยีพเิศษในทุกระเบยีบวำระกำรประชุม ยกเวน้ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั และคำ่ตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบรษิทั ประจ ำปี 2565 ซึง่ถอืวำ่มสี่วนไดเ้สยี
พเิศษ  
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  ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขำ้รว่มประชุม 
 นำยวชิำญ วริยิะภษูติ 
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้รว่มประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ                 ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
 
 เลขำนุกำรในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 1. นำยนพพร บุญถนอม  เลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 2. นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์ ผูช้ว่ยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
 อนึ่ง เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่งเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยไดป้ระกำศ
หลกัเกณฑผ์ำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวำคม 2564 ถงึ วนัที ่ 31 มกรำคม 2565 ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้                  
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยำ่งใด  
 
 ก่อนกำรประชุมเริม่ตน้ บรษิทัไดเ้ปิดวดีทิศัน์สำธติวธิกีำรใชร้ะบบเพือ่กำรออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีำรในกำรสง่
ค ำถำมของผูถ้อืหุน้ 
 
เร่ิมกำรประชุม เวลำ 14.00 น. 
 
 นำยอภชิำต ิจตูระกลู ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม ("ประธำนฯ") โดยประธำนฯ กล่ำวตอ้นรบั
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทีเ่ขำ้รว่มประชุมในครัง้นี้ และไดม้อบหมำยให้ นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั                  
ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมทรำบถงึรำยละเอยีดกำรจดัประชุมครัง้นี้ 
 
 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรค
ไวรสัโคโรน่ำ หรอื COVID-19 และควำมหว่งใยในควำมปลอดภยัดำ้นสุขภำพอนำมยัของท่ำนผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
บรษิทัจงึไดจ้ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นกำรจดัประชุมผำ่นสือ่อเิลกิทรอนิกสต์ำมพระรำชก ำหนดวำ่ดว้ยกำรประชุมผำ่น
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เรือ่ง มำตรฐำนกำรรกัษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของกำรประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยไดเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิำรระบบ E-AGM ทีเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
จดัประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสต์่ำง ๆ ของส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่16 มนีำคม 2565 (วนั Record Date เพือ่ก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้รว่มประชุม) มจี ำนวน
ทัง้หมด 63,004 รำย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,885,849,320 หุน้       
 
 ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุม รวม 197 รำย นบัจ ำนวนหุน้ทีม่ำประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,277,863,730 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.1734 ซึง่มำกกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้   
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 จำกนัน้ นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรในทีป่ระชุม ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบั 
กำรลงคะแนน โดยสรุปไดด้งันี้  
 
 (1) กำรประชุมผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นวนันี้ ผูเ้ขำ้รว่มประชุมสำมำรถดกูำรถ่ำยทอดสดตลอดกำรประชุม รวมทัง้
ผลคะแนนในแต่ละวำระ ซึง่บรษิทัไดส้ำธติวธิกีำรใชร้ะบบออนไลน์เพือ่กำรออกเสยีงลงคะแนน และกำรถำมค ำถำมของ 
ผูถ้อืหุน้ในตอนเริม่ตน้ของกำรประชุมนี้แลว้ 

 
 (2)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวำ่ 1 หุน้เท่ำกบั 1 เสยีง 

 
 (3) กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน้ทีม่อบฉนัทะ ซึง่มคี ำสัง่ระบุกำรลงคะแนนเสยีงมำในหนงัสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ย
แล้ว ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระใดไว ้ผูร้บัมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสยีง
ลงคะแนนส ำหรับระเบียบวำระนัน้ ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร โดยกำรคลิกเข้ำไปที่เมนูกำรลงคะแนนเสียงในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

โดยกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำมและแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม ซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมโดยกำรพมิพค์ ำถำมในหน้ำต่ำงหอ้งแชทในระบบ 
ตำมทีไ่ดส้ำธติไปในตอนตน้ของกำรประชุม โดยบรษิทัจะน ำค ำถำมของท่ำนไปตอบในวำระทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ทัง้นี้ บรษิทัจะตอบค ำถำมในทีป่ระชุมเฉพำะเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระกำรประชุมเท่ำนัน้ ส ำหรบัค ำถำมอื่น ๆ ทีไ่มไ่ด้

ตอบในทีป่ระชุม บรษิทัจะตอบค ำถำมดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัในภำยหลงั 
 
 ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุม 
ดงันี้  

 
วำระท่ี 1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2564 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 
 
 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวำ่ ตำมทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 26/2564 เมือ่วนัที ่                  
30 เมษำยน 2564 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำและส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมครัง้ดงักล่ำวใหท้่ำนผูถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองแลว้พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ ซึง่คณะกรรมกำรมี
ควำมเหน็วำ่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
   
  อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 

http://www.sansiri.com/
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มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 26/2564 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่             
30 เมษำยน 2564 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,277,883,730 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,272,585,611 0 5,298,119 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9156) (รอ้ยละ 0.000) (รอ้ยละ 0.0844) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
  
วำระท่ี 2. พิจำรณำรบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทั  
 และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 

ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ รองประธำนกรรมกำรบรหิำร เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
ซึง่นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2564 และรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 
และขอน ำเสนอภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 และแผนงำนประจ ำปี 2565 ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  
 
 ณ สิน้ปี 2564 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ ำนวน 116,632 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อน                
เป็นจ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท หรอืประมำณรอ้ยละ 4       
 
 หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิ้น 75,665 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้
จำกปีก่อนประมำณรอ้ยละ 3 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้มจี ำนวน 40,967 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,770 ลำ้นบำท เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีก่อน  
 
 ในดำ้นของงบก ำไรขำดทุน ในปี 2564 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีำยไดร้วมทัง้สิน้ 29,558 ลำ้นบำท ลดลง               
รอ้ยละ 15 จำกจ ำนวน 34,707 ลำ้นบำทในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรขำยโครงกำรสรำ้งเสรจ็พรอ้มอยู่เพือ่ด ำรงไวซ้ึง่              
สภำพคล่องในปี 2563 รวมถงึมำตรกำรภำครฐัในกำรปิดแคมป์ก่อสรำ้งในชว่งไตรมำส 3 ปี 2564 ท ำใหก้ำรเปิดตวัโครงกำร
ตอ้งถูกชะลอออกไป ส่งผลใหร้ำยไดร้วมลดลงจำกทีป่ระมำณกำรไว ้ อยำ่งไรกด็ ี คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรในปี 2564 
เท่ำกบั 6,375 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1 ทัง้นี้ ในปี 2564 บรษิทัมกี ำไรก่อนหกัคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและภำษ ี เป็นจ ำนวน 
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3,841 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ  20 จำกจ ำนวน 3,196 ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ ำไรสทุธใินปี 2564 เพิม่ขึน้เป็น  2,017 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 21 จำกจ ำนวน 1,673 ลำ้นบำท   

 
 ส ำหรบัอตัรำก ำไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร ในปี 2564 อยูท่ีร่อ้ยละ 
33.82  ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปีก่อนทีร่อ้ยละ 25.03 ส่วนอตัรำก ำไรสทุธ ิ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 4.82 เป็นรอ้ยละ 6.82 ส่งผลให้
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เตบิโตขึน้จำกรอ้ยละ 4.71  เป็นรอ้ยละ 5.03  
 
 นอกจำกนี้ อตัรำส่วนหนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) เพิม่ขึน้เลก็น้อยจำก  1.42 
เท่ำ มำอยูท่ี ่ 1.55 เท่ำ ทัง้นี้ สนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้รำวรอ้ยละ 4 สดัส่วนไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงมำกนกั ส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุน
โครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ขำยและทีด่นิรอกำรพฒันำทีร่อ้ยละ 73 หนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2564 เพิม่ขึน้
ประมำณรอ้ยละ 14 เท่ำกบั 63,694 ลำ้นบำท ส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงหลกัๆ จะมำจำกสดัส่วนเงนิกูย้มือื่น ซึง่เป็นเงนิกูร้ะยะสัน้
ซึง่ทำงบรษิทัใชใ้นกำรบรหิำรตน้ทุนดอกเบีย้ ซึง่มแีนวโน้มลดลงอยำ่งต่อเนื่อง จำกรอ้นละ 3.39 ในปีก่อนหน้ำ เป็นรอ้ยละ 
3.35  
 
 ก ำไรสทุธติ่อหุน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้ จำก 0.12 บำท เป็น 0.14 บำท โดยจ่ำยเงนิปันผลต่อหุน้ เตบิโตขึน้จำก
อตัรำหุน้ละ 0.04 บำท เป็นหุน้ละ 0.06   
 
 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิปี 2564  
 
 ในปี 2564 บรษิทัมรีำยไดร้วม 29,558 ลำ้นบำท  ส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 
26,378 ลำ้นบำท รำยไดท้ีม่ำจำกธุรกจิบรกิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 2,264 ลำ้นบำท และส่วนทีเ่หลอืเป็นรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 
976 ลำ้นบำท 
 
 ในดำ้นของสดัส่วนรำยไดจ้ำกโครงกำรเพือ่ขำยในปี 2564 ซึง่มจี ำนวน 26,378 ลำ้นบำท ลดลงจำกกำรขำย               
สต๊อกจ ำนวนค่อนขำ้งมำกในปี 2563 โดยสดัส่วนรำยไดข้องคอนโดมเินียมลดลงเป็นหลกั ในขณะทีส่ดัส่วนรำยไดข้อง
แนวรำบอยูใ่กลเ้คยีงเดมิ  
 
 ทัง้นี้ จำกกำรทีม่กีำรปิดแคมป์ก่อสรำ้งในชว่งไตรมำส 3 ท ำใหไ้มส่ำมำรถเปิดโครงกำรไดต้ำมแผนทีว่ำงเอำไว ้
ซึง่หลำยโครงกำรถูกเลื่อนมำเปิดในปีนี้แทน โดยปี 2564 มโีครงกำรเปิดใหมร่วมทัง้สิน้ 14 โครงกำร คดิเป็นมลูคำ่โครงกำร
รวมทัง้สิน้ 6,664 ลำ้นบำท  

  
 แผนงำน ปี 2565  
 
 ในดำ้นของแผนงำนในปี 2565 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ ำคญัหลำยประกำร ดงันี้  
 -  ขยำยธุรกจิหลกัโดยมุง่เน้นพืน้ทีท่ีม่คีวำมตอ้งกำรสงู และสรำ้งต ำแหน่งทำงกำรตลำดทีแ่ขง็แกร่งในทุกกลุ่ม 
 -  สรำ้งรำกฐำนดำ้นกำรลงทุนอื่นๆ เพือ่กระจำยควำมสเยงและสรำ้งผลก ำไรในอนำคต 
 - ปรบักระบวนกำรทำงธุรกจิเพือ่ควำมรวดเรว็ในกำรออกสูต่ลำดและลดตน้ทุน แต่ยงัคงควบคุมคุณภำพและ
กำรออกแบบตำมมำตรฐำนของแสนสริ ิ
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โครงกำรเปิดใหมใ่นปี 2565 มกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้คอ่นขำ้งสงูจำกปี 2564 โดยมแีผนเปิดตวัรวมทัง้สิน้ 46 
โครงกำร ประกอบดว้ยคอนโดมเินียม 19 โครงกำร และโครงกำรแนบรำบอกี 27 โครงกำร คดิเป็นมลูคำ่โครงกำรรวมทัง้สิน้ 
50,000 ลำ้นบำท โดยโครงกำรส่วนใหญ่ทีเ่ปิดจะอยูใ่นเซกเมนตก์ลำง-ล่ำง และมสีดัส่วนกำรเปิดตวัในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลรำวรอ้ยละ 90  
 

อนึ่ง เป้ำยอดขำย หรอื presale target ในปี 2565 เพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 34 จำก 26,070 ลำ้นบำท เป็น 
35,000 ลำ้นบำท  

 
ส ำหรบัยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิหรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 เมษำยน 2565)           

มอียูป่ระมำณ 21,552 ลำ้นบำท ซึง่รอรบัรูใ้นอกี 3 ปีขำ้งหน้ำ ส ำหรบัปี 2565 ซึง่มเีป้ำรำยไดท้ี ่30,500 ลำ้นบำท ปัจจุบนัมี
ยอดรอรบัรูร้ำยไดร้องรบัอยู ่14,589 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 48 จำกเป้ำหมำยทัง้หมด โดยเหลอือกีรำวรอ้ยละ 50 ทีต่อ้งขำย
และโอนภำยในปีนี้  

 
ในสว่นของยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดข้องบรษิทัรว่มทุน (Joint Venture) กบั กลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

(มหำชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัที ่24 เมษำยน 2565) มอียูป่ระมำณ 3,242 
ลำ้นบำท โดยจ ำนวนนี้เป็นยอดรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2565 ประมำณ 2,233 ลำ้นบำท  

 
ควำมคบืหน้ำของกำรเขำ้รว่มโครงกำรแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) 
 
โครงกำรแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ำรรบัรองบรษิทั แสนสริ ิ

จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นสมำชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
12 กุมภำพนัธ ์2561  ซึง่บรษิทัไดร้บักำรรบัรองต่ออำยุสมำชกิแนวรว่มต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ของภำคเอกชนไทย  เมือ่วนัที ่30 
กนัยำยน 2563 และจะครบก ำหนดอำยกุำรรบัรองฯ 3 ปี ในวนัที ่30 กนัยำยน 2566  

   
 คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็วำ่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะ 
กรรมกำรบรษิทั และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
 
  อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
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 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มำประชุมและ      
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,275,350,249 0 22,940,218 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6358) (รอ้ยละ 0.000) (รอ้ยละ 0.3642) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 3. พิจำรณำอนุมติังบดลุและงบก ำไรขำดทุนซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ำรอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ รองประธำนกรรมกำรบรหิำร เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
ซึง่นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ 
วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุม
พจิำรณำอนุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ซึง่ไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำตแลว้ ตำมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้   
 
  อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนซึง่ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ ำรอบปีบญัช ี2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ตำมทีเ่สนอ   
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,647 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,275,333,249 1,119 22,956,099 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6355) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.3645) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 4. พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
 ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ รองประธำนกรรมกำรบรหิำร เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม        
ซึง่นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรเพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อ้ง
ด ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวทุ้กปี ในอตัรำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี จนกวำ่จะครบรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ซึง่คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็วำ่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2564 
จ ำนวน 100.86 ลำ้นบำท เพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ในสว่นของกำรจ่ำยเงนิปันผล คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็วำ่ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ประจ ำปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท (หกสตำงค)์ โดยก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ       
ปันผล ในวนัที ่16 มนีำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2565  
 
 กำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำดงักล่ำวขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็วำ่เหมำะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้
 
 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ  
  
  อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรจดัสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 จ ำนวน 100.86 ลำ้นบำท เพือ่เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยที่
ก ำไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ำรองดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกงบกำรเงนิรวม 
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 (2) จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำท (หกสตำงค)์ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 893.1                 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่ 16 มนีำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่                  
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2565 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ       
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,293,009,248 1,219 5,280,000 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9161) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.0838) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 5. พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม                                 
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ ตำมมำตรำ 71 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ              
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี                           
โดยปัจจุบนับรษิทัมกีรรมกำร จ ำนวนทัง้สิน้ 12 ท่ำน ดงันัน้ จงึมกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้ จ ำนวน                  
4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
 1)  นำยอภชิำต ิจตูระกลู 
 2)  นำยเศรษฐำ ทวสีนิ 
 3)  นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์
 4)  นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ 
    
 ทัง้นี้ เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่งเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยได้
ประกำศหลกัเกณฑผ์ำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2564 – 31 มกรำคม 2565 ซึง่ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้ 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชือ่บุคคลมำยงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำกลัน่กรองตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
ซึง่ไดด้ ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำม
วำระในปีนี้ทัง้สีท่่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัต่อไปอกีวำระหนึ่ง โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนงัสอื
เชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
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  อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรำยบุคคล 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
   
มติท่ีประชุม 
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้ นำยอภชิำต ิจตูระกลู, นำยเศรษฐำ ทวสีนิ, นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์
และนำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ ซึง่เป็นกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกี
วำระหนึ่ง ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอยำ่งเหมำะสมแลว้  
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำร ประเภทกรรมกำร 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นำยอภชิำต ิจตูระกูล กรรมกำร 5,967,958,728 309,113,539 21,218,200 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 94.7552) (รอ้ยละ 4.9079) (รอ้ยละ 0.3369) - 

2. นำยเศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำร 6,252,742,848 24,404,519 21,143,100 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 99.2768) (รอ้ยละ 0.3875) (รอ้ยละ 0.3357) - 

3. นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ 6,183,825,341 88,025,026 26,440,100 ไมม่บีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 98.1826) (รอ้ยละ 1.3976) (รอ้ยละ 0.4198) - 

4. นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ กรรมกำร 5,987,329,628 284,521,539 26,439,300 ไมม่บีตัรเสยี 

  (รอ้ยละ 95.0628) (รอ้ยละ 4.5174) (รอ้ยละ 0.4198) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
 ทัง้นี้ นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกีวำระหนึ่งมี
คุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระดว้ย 
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วำระท่ี 6. พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั  
  และค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2565 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม                              
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำคำ่ตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และกรรมกำร                   
ชุดยอ่ย ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) ของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหก้ ำหนดคำ่ตอบแทนตำมปกต ิ ประจ ำปี 2565 ใหแ้ก่คณะกรรมกำร ในรปูของ                 
เบีย้ประชุม ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2564 ทีผ่ำ่นมำ) ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
    
 (1) คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) คำ่ตอบแทนประจ ำ  
   ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2564 ทีผ่ำ่นมำ) 
กล่ำวคอื อตัรำท่ำนละ 20,000 บำท ต่อกำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครัง้ โดยก ำหนดเพดำนในกำรจ่ำยไวไ้มเ่กนิเดอืนละ                     
2 ครัง้ ทัง้นี้ หำกเดอืนใดมกีำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรมำกกวำ่ 2 ครัง้ ใหจ้่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรเพยีงเท่ำอตัรำเบีย้
ประชุมกรรมกำรในสองครัง้แรกเท่ำนัน้  
 
  (1.2) คำ่ตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive director)   
   ก ำหนดคำ่ตอบแทนพเิศษ ประจ ำปี 2565 ใหแ้ก่กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive 
director) จ ำนวน 7 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 3.5 ลำ้นบำท ดงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนพิเศษ 
ส ำหรบักรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำร 

ปี 2565 
 

นำยเจษฎำวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 500,000 บำท 

นำยธงชยั            จริอลงกรณ์ 500,000 บำท 

นำยพรทตั           อมตววิฒัน์ 500,000 บำท 

นำยศุภนิจ           จยัวฒัน์ 500,000 บำท 

นำยกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 500,000 บำท 

นำยวชิญำ           จำตกิวณิช 500,000 บำท 

นำยวรีะนนัท ์       ชืน่สุวรรณ 500,000 บำท 
   
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี– 
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  ค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อย ก ำหนดไวด้งันี้ 
 

(1) คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ก ำหนดไวใ้นรปูของคำ่ตอบแทนรำยเดอืน ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2564 ทีผ่ำ่นมำ) 
 

(2) คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่น ๆ  
    ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2564 ทีผ่ำ่นมำ) ดงันี้ 
 
 

ต ำแหน่ง ประเภทของค่ำตอบแทน ปี 2565  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ คำ่ตอบแทนรำยเดอืน  50,000 บำท / เดอืน 

กรรมกำรตรวจสอบ คำ่ตอบแทนรำยเดอืน  30,000 บำท / คน / เดอืน 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรบรรษทัภบิำลและควำมยัง่ยนื เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

 
 หมำยเหตุ : บรษิทัไมไ่ดก้ ำหนดคำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรลงทุนและคณะกรรมกำรบรหิำร 
 
 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ  
  
 อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุม 
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
    
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
  ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรของบรษิทั และคำ่ตอบแทน
ส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบรษิทั ประจ ำปี 2565 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,476 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 2/3 (สองในสำม) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,980,179,628 318,018,739 92,100 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 94.9493) (รอ้ยละ 5.0493) (รอ้ยละ 0.0015) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 7. พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2565 
 
  ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม                                
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิคำ่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะ 
ตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2565 และก ำหนดคำ่สอบบญัช ี 
 
  คณะกรรมกำรโดยกำรพจิำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เนื่องจำกพจิำรณำแลว้เหน็วำ่ ผูส้อบบญัชี
ดงักล่ำวมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด มคีวำมเชีย่วชำญในกำร
สอบบญัช ี และมผีลกำรปฏบิตังิำนเป็นทีน่่ำพอใจ และก ำหนดคำ่สอบบญัชสี ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2565                    
เป็นจ ำนวนเงนิ 2.5 ลำ้นบำท ซึง่ไมร่วมคำ่บรกิำรอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ำยตำมจรงิ ตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนงัสอืนัดประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 

รำยช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ี 
ผูส้อบบญัชี 

จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั 
2. นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทัมำแลว้ 4 ปี 

ในปี 2561 - 2564 
3. นำงสำวรสพร เดชอำคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั 
4. นำงน ้ำมนต ์เกดิมงคลชยั 8368 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัช ี ทัง้นี้ ขอ้มลู
เปรยีบเทยีบคำ่สอบบญัชใีนปีทีผ่ำ่นมำ มดีงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
คำ่สอบบญัช ี 2.5 ลำ้นบำท 2.5 ลำ้นบำท 
คำ่บรกิำรอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี
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 นอกจำกนี้ บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั 
ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ ไมม่ี
ควำมสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระแต่อยำ่งใด 
 
 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ  
 
 อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม 
 
  ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้  นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่
4496 หรอื นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นำงน ้ำมนต ์เกดิมงคลชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่8368 แหง่บรษิทั 
ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 โดยก ำหนดคำ่
สอบบญัชไีวเ้ป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอยำ่งเหมำะสม
แลว้ 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,277,048,248 7,319 21,234,900 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6627) (รอ้ยละ 0.0001) (รอ้ยละ 0.3372) - 

   
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วำระท่ี 8. พิจำรณำอนุมติักำรขยำยระยะเวลำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป 
(General Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 1,400 ล้ำนหุ้น ท่ีจะจดัสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(private placement) มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท ซ่ึงจะครบก ำหนดในวนัท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ ำปี 2565 โดยเงื่อนไขกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมท่ีได้รบัอนุมติัจำก                             
ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 และมติของท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ตำมล ำดบั ทุกประกำร             

  
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม                                  
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวำ่ ตำมทีท่ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม 2563 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวนไมเ่กนิ 1,400 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท (ซึง่คดิเป็น
จ ำนวนประมำณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหม้กีำรเพิม่ทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ ำนวน
หรอืแต่บำงสว่นกไ็ด ้และจะจดัสรรในครำวเดยีวกนัหรอืเป็นครำว ๆ ไปกไ็ด ้
  
  ต่อมำ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2564 ไดม้มีตใิหข้ยำยระยะเวลำกำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกนิ 1,400 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ำกดั (private placement) มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท ซึ่งจะครบก ำหนดในวนัประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564   
โดยเงือ่นไขกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่
24 กรกฎำคม 2563 ทุกประกำร  
 
  อนึ่ง ในปี 2564 บรษิทัไม่ไดม้กีำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General 
Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 1,400 ล้ำนหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (private placement) ดังกล่ำว                              
แต่อยำ่งใด 
  
 อยำ่งไรกต็ำม เนื่องจำกระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัดงักล่ำวจะครบก ำหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสำมญั                 
ผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 ดงันัน้ คณะกรรมกำรจงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ
กำรขยำยระยะเวลำกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวน
ไมเ่กนิ 1,400 ลำ้นหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพือ่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท 
ภำยใตเ้งือ่นไขกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม 2563 และมตขิองทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2564 ตำมล ำดบั                
ทุกประกำร โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้             
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
  

อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
   
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
   
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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มติท่ีประชุม 
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรขยำยระยะเวลำกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบ
มอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไมเ่กนิ 1,400 ลำ้นหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพือ่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(private placement) มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท ซึง่ครบก ำหนดในวนัทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 โดย
เงือ่นไขกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่
24 กรกฎำคม 2563 และมตขิองทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2564 ตำมล ำดบั ทุกประกำร 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
  
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,245,372,756 52,857,111 60,600 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.1598) (รอ้ยละ 0.8392) (รอ้ยละ 0.0010) - 

 
วำระท่ี 9. พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิรองประธำนกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อ
ที่ประชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรเพิม่ควำมแขง็แกร่งในด้ำนกำรเงนิของบรษิทัหำก
ภำวะด้ำนตลำดเงนิเอื้ออ ำนวย บรษิทัจงึประสงค์จะขออนุมตักิำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ โดยเพิม่เติม
วงเงนิอกีจ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูค้รัง้นี้ กบัวงเงนิกำรออกหุน้กูท้ี่
ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 18/2556 เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2556 จ ำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท, ที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2557 จ ำนวนไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่21/2559 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2559 จ ำนวนไม่เกนิ 7,000 ล้ำนบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 เมื่อ
วนัที ่   20 เมษำยน 2560 จ ำนวนไม่เกนิ 10,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 
2561 จ ำนวนไม่เกนิ 4,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 จ ำนวนไม่เกนิ 
10,000 ล้ำนบำท และที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนไม่เกนิ 10,000 ล้ำน
บำท แลว้นัน้ วงเงนิส ำหรบักำรออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 60,000 ลำ้นบำท 
 
          คณะกรรมกำรมคีวำมเห็นว่ำ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิกำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
ดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
 

อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผำ่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 



 
               

 

   

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 : บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน)                                              หน้ำ 18 / 19  

  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 
    ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุมแถลงผลกำรนบัคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้  
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ ำนวน 
10,000 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมือ่รวมวงเงนิส ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิกำรออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2556 จ ำนวนไมเ่กนิ 4,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่19/2557 เมือ่วนัที ่29 เมษำยน 2557 จ ำนวนไมเ่กนิ 5,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมือ่วนัที ่
26 เมษำยน 2559 จ ำนวนไมเ่กนิ 7,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมือ่วนัที ่ 20 เมษำยน 2560 
จ ำนวนไมเ่กนิ 10,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมือ่วนัที ่27 เมษำยน 2561 จ ำนวนไมเ่กนิ 4,000 
ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมือ่วนัที ่29 เมษำยน 2562 จ ำนวนไมเ่กนิ 10,000 ลำ้นบำท และทีป่ระชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนไมเ่กนิ 10,000 ลำ้นบำท แลว้นัน้ วงเงนิส ำหรบักำรออก
หุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 60,000 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในเอกสำรเรือ่ง “รำยละเอยีดโครงกำรหุน้กูท้ีบ่รษิทั
ประสงคจ์ะออกและเสนอขำย” แนบทำ้ยรำยงำนกำรประชุมนี้และถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรประชุมนี้ดว้ย 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
  ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นได้มมีติด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,225,375,745 67,559,722 5,355,000 ไมม่บีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 98.8423) (รอ้ยละ 1.0727) (รอ้ยละ 0.0850) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 10. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
  ประธำน แจง้ต่อทีป่ระชุมวำ่ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนดไวว้่ำ                 
ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพือ่พจิำรณำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวำ่หนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวำระที ่ 10 แลว้ ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำไดป้ระชุมครบ 
ทุกระเบยีบวำระแลว้ 
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  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวำระกำรประชุม 
ปรำกฏวำ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขำ้พจิำรณำอกี นำยอภชิำต ิ จตูระกลู ประธำน 
ในทีป่ระชุม จงึกล่ำวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำรว่มประชุม  
 
   ปิดประชุมเวลำ 15.10 น. 
 
  อนึ่ง หลงัจำกเริม่กำรประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจี ำนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จำก ณ เวลำทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 202 รำย นบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.3106 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 
      ลงชือ่            -อภชิำต ิ จตูระกลู-  ประธำนทีป่ระชุม 
                 (นำยอภชิำต ิจตูระกลู)  
 
 
      ลงชือ่            -นพพร  บุญถนอม-  เลขำนุกำรในทีป่ระชุม 
                 (นำยนพพร บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 
 
      ลงชือ่          -จนิดำ  เอีย่มศรยิำรกัษ์- ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 

               (นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 27/2565 

 

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชือ่ผูถ้อืหรอืไมร่ะบุชือ่ผูถ้อื มปีระกนัหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มลูค่าหุน้กูข้องบรษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง จะต้องมจี านวนไม่เกนิ 60,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่เทยีบเท่า ทัง้นี้ 
สามารถเสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั ไดใ้นวนั
เดยีวกนั (Revolving Basis) ทัง้นี้ หุน้กู้ทีบ่รษิทัฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่
ถอนไมว่า่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายขุองหุน้กู ้
 
  

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ โดยสามารถ
ก าหนดให้มกีารไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุน้กู้หรอืไม่กไ็ด้ หรอื เป็นหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดไถ่ถอนเมือ่มกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธขิอ
ไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนด
ในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี้  ให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/
หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงนิหรอืเสนอ
ขายเป็นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการ

เสนอขาย อาย ุการไถ่ถอน 
(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรอืสถาบนั                   

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคล
อื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใด
ตามทีเ่หน็ควร 

(3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อให้
ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็น ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 


