
 

      
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 23/2561 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่ม
การประชุม ดงัน้ี 
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      รองประธานกรรมการบรหิาร และ 
      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการบรหิาร และ 
      ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
       
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ       
      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 
 6. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 
 7. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
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  8. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  
      กรรมการตรวจสอบ และ  
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
   9. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ  
      ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   
 
   10. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
 
 กรรมการทัง้หมด 10 ทา่น เขา้รว่มประชุมครบทุกทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 
 
 ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายอุทยั  อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
 
 2. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ ทีป่รกึษา คณะบรหิาร (Executive Consultant) 
 
 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ  
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงัน้ี 
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 (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 
 
 อน่ึง เพื่อเป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 สาํหรบัการประชุมครัง้น้ี 
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยา่งใด  
 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 14 มนีาคม 2561  
(วนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้) มจีาํนวนทัง้หมด  38,962 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้  
14,862,734,320 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 668 ราย นบัจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 7,004,598,767 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.1286 ซึง่เกนิกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้ จงึขอเปิด
การประชุม  
 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี  22/2560 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี  20 เมษายน  2560 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่  22/2560 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่  20 เมษายน  
2560 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏ
ในสาํเนารายงานการประชุมดงักลา่ว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
    
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
   
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
   นางรชันี ธรรมเจรญิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ สาํหรบัรปูเลม่รายงานประจาํปีทีจ่ะ
จดัทาํในครัง้ต่อไป ควรยกเลกิการใชพ้ลาสตกิห่อหุม้ เพือ่ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นไดท้างหน่ึง 
 
  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้ นายนพพร บุญถนอม 
เลขานุการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่  22/2560 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 
20 เมษายน  2560 ตามทีเ่สนอ  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  7,006,308,107 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 
20 เมษายน  2560 ตามทีเ่สนอ  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,006,308,107 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,006,308,107 
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

124,670  
 

23,000 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี  2560 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2560  
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี  2560 และแผนงานประจาํปี  2561 ซึง่มี
สาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 
  ณ สิน้ปี  2560 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 80,150  ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เป็นจาํนวน 7,376  ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 10  โดยจาํแนกไดด้งัน้ี               
  - ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย ประมาณรอ้ยละ 54   
  - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 11                      
  - ทีด่นิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 19   
  - เงนิสด ประมาณรอ้ยละ 3   
  - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ประมาณรอ้ยละ 3  
  - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 10  
 
  หน้ีสนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มจีาํนวนทัง้สิน้ 49,672 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 11 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 30,478 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,382 ลา้นบาท เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2560 จาํนวน 2,825 ลา้นบาท ทัง้น้ี                    
แสนสริไิดจ้า่ยเงนิปนัผลจากกาํไรสทุธขิองปี 2559 จาํนวน 1,857 ลา้นบาท 
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 ในดา้นของงบกําไรขาดทุน ในปี 2560 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 31,757 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 8 จากจาํนวน 34,395 ลา้นบาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการและ                    
รายไดอ้ื่น อยา่งไรกด็ ี คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารในปี 2560 เทา่กบั 6,103 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ทัง้น้ี           
ในปี 2560 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ีเป็นจาํนวน 4,011 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19 สง่ผล
ใหก้าํไรสทุธใินปี 2560  ลดลงมาอยูท่ี ่2,825 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 16  
 
  สาํหรบัอตัรากาํไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2560 อยูท่ีร่อ้ยละ 31.00 เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เลก็น้อย สว่นอตัรากาํไรสทุธ ิ ลดลงจากรอ้ยละ 9.83 เป็นรอ้ยละ 8.89 ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจาก
รอ้ยละ 12.23 เป็นรอ้ยละ 9.64 นอกจากน้ี อตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) 
เพิม่ขึน้จาก 1.15 เทา่ มาอยูท่ี ่ 1.17 เทา่ ทัง้น้ี หน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2560 เทา่กบั 35,527 ลา้นบาท         
แบง่ออกเป็น เงนิกูส้าํหรบัโครงการ จาํนวน 10,095 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28 หุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั จาํนวน 
16,971 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48 และเงนิกูย้มือื่น จาํนวน 8,461 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24  
 
  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ในปี 2560 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.24 บาท เป็น 0.20 บาท ในขณะทีเ่งนิปนัผลต่อหุน้ยงัคง
จา่ยเทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปีก่อน กลา่วคอื 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ เมือ่วนัที ่
8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท  
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2560  
 
 ในปี 2560 บรษิทัมรีายไดร้วม 31,757 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย, 
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เช่า และการขายวสัดุ จาํนวน 26,255 ลา้นบาท และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิบรกิาร
อสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 4,660 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่น จาํนวน 841 ลา้นบาท 
 
 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2560 ซึง่มจีาํนวน 26,080 ลา้นบาท แบง่สดัสว่นรายไดเ้ป็น
ดงัน้ี โครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 49 โครงการทาวน์เฮา้สแ์ละมกิซ ์รอ้ยละ 0.1 โครงการทาวน์เฮาส ์รอ้ยละ 7 และ
โครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 44 ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบในแงร่ายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 30 บรษิทั จะเหน็วา่ บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพือ่ขาย อยูใ่นอนัดบัที ่3 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 
13 โดยมสีว่นแบง่การตลาด อยูท่ีร่อ้ยละ 10 และมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2560 รวมทัง้สิน้ 14 โครงการ คดิเป็นมลูคา่
โครงการรวมทัง้สิน้ 37,239 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 4 โครงการ มลูคา่โครงการ 8,948  ลา้นบาท        
คดิเป็นรอ้ยละ 24 ของมลูคา่รวม, ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ ์ จาํนวน 2 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,046 ลา้นบาท คดิเป็น              
รอ้ยละ 3 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม จาํนวน 8 โครงการ มลูคา่โครงการ 27,245 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 73 
ของมลูคา่รวม 
 
 สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมด หรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 8 เมษายน 2561) มอียู่
ประมาณ 16,432 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2561 ประมาณ 10,262 ลา้นบาท และในปี 2562             
อกีประมาณ 319 ลา้นบาท ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 23,000 ลา้นบาท จะเหน็วา่ ในขณะน้ีบรษิทัมยีอด
รบัรูร้ายไดแ้ลว้ประมาณรอ้ยละ 45 ของเป้าหมายดงักลา่ว 
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 แผนงาน ปี 2561  
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2561 น้ี บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงัน้ี 
 -  เขา้ลงทุนในตลาดทาวน์เฮา้สร์ะดบัลา่งถงึกลาง ซึง่เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ 
 -  มุง่เน้นการทาํการตลาดต่างประเทศเพือ่เจาะกลุม่ลกูคา้ต่างชาตมิากขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 -  สรา้งอตัราการเตบิโตผา่นการลงทุนในแบรนดร์ะดบัโลก 
 -  รกัษาความเป็นผูนํ้าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยผ์า่นทางนวตักรรมดา้นสนิคา้ และบรกิาร 
 -  เพิม่ประสทิธภิาพโดยการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อสนบัสนุนการ
ทาํงานรว่มกนั รวมถงึวธิกีารทาํงานใหม่ๆ   

 
  ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
 
            เมือ่ปี 2560 บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition)                     
และในปี 2561 น้ี CAC มมีตใิหก้ารรบัรอง บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 
 
  ลาํดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2560  ตามทีเ่สนอ  
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,198,858 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,198,858  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,378,070  
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2560  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั
ทา่นผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2560  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,110,158  หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,110,158  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,466,770  
 

ไมม่บีตัรเสยี 

   
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรร
กาํไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ยเรื่องสาํคญัสองประการ กลา่วคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง              
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวน                
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรกาํไรสทุธเิพือ่จา่ยเงนิปนัผล ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนั
ผลของบรษิทั กาํหนดไวว้า่ บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิ
สาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 
 
 ทัง้น้ี จากผลการดาํเนินงานทีไ่ดนํ้าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏวา่ บรษิทัมกีาํไรสทุธแิละไมม่ยีอด
ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถ
พจิารณาจา่ยปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
 
   ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวน 2,824,705,408 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 2,679,610,533 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.18  บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกําไรดงักลา่ว คณะกรรมการ
จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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   (1) จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี  2560  จาํนวน 145,094,875.44  บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 (2) จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล                      
ระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 จากจาํนวนหุน้ 14,285,501,270 หุน้ จงึจะจา่ยเงนิ
ปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จากจาํนวนหุน้ 14,862,734,320 หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 
1,754,666,465.90 บาท ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 65.48 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2560 โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อ              
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 14 มนีาคม 2561 (หลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมาย) และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผล 
ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561   
 
 อน่ึง การจา่ยเงนิปนัผลในอตัราดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี
สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ตามทีเ่สนอ และทีป่ระชุมรบัทราบ
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.05  เมือ่วนัที ่8  กนัยายน 2560   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,025,881,524  หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,025,881,524  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

213,370  
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 และเลือกตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
 
 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญัประจาํปี 
โดยบรษิทัมกีรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ดงันัน้ จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ี จาํนวน 4 ทา่น 
ประกอบดว้ย  
   (1) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  -กรรมการอสิระ 
   (2) นายธงชยั จริอลงกรณ์   - กรรมการ 
   (3) นายพรทตั อมตววิฒัน์   - กรรมการอสิระ 
   (4) นายวชิญา จาตกิวณิช    - กรรมการ 
 
 ทัง้น้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัได้ให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ซึง่สาํหรบั
การประชุมครัง้น้ี ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)             
ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้สีท่า่นทีค่รบวาระแลว้จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่า่นทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง และรายชื่อทัง้หมดไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณา 
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณา
เลอืกตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ ไดแ้ก่ นายอุทยั อุทยัแสงสขุ และ นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ ซึง่ทัง้สองทา่นเป็นบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของบรษิทั 
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 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้
ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่                    
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 ในการน้ี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ 
      ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ ตามทีเ่สนอ ดงัน้ี 
 
 (1) เลอืกตัง้ให ้นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  นายธงชยั จริอลงกรณ์   นายพรทตั อมตววิฒัน์ และ 
นายวชิญา จาตกิวณิช  ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในครัง้น้ี กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหน่ึง และ  
 
 (2) เลอืกตัง้ให ้ นายอุทยั อุทยัแสงสขุ และ นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ เขา้เป็นกรรมการใหมเ่พิม่เตมิของ
บรษิทั  
  
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
รายชื่อกรรมการ ประเภท

กรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

1.นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 6,979,449,791 
(รอ้ยละ 

99.3393) 

46,420,366 
(รอ้ยละ 
0.6607) 

230,370  ไมม่บีตัรเสยี 

2. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,883,276,365 
(รอ้ยละ 

97.9704) 

142,593,792 
(รอ้ยละ 
2.0296) 

230,370  ไมม่บีตัรเสยี 

3. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 6,981,044,327 
(รอ้ยละ 

99.3620) 

44,825,830 
(รอ้ยละ 
0.6380) 

230,370 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

4. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,897,309,428 
(รอ้ยละ 

98.1702) 

128,560,700 
(รอ้ยละ 
1.8298) 

230,399  ไมม่บีตัรเสยี 

5. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,225,057 
(รอ้ยละ 

98.1974) 

126,645,100 
(รอ้ยละ 
1.8026) 

230,370 ไมม่บีตัรเสยี 

6. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,175,028 
(รอ้ยละ 

98.1967) 

126,695,100 
(รอ้ยละ 
1.8033) 

230,399 ไมม่บีตัรเสยี 
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 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 ทัง้น้ี นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และนายพรทตั อมตววิฒัน์  ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึงมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  
 และค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยของบริษทั ประจาํปี 2561  
 
 ประธานฯ ขอให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี่
อยูใ่นระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จงึเหน็
ควรเสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561  ในอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
 กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560  ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื 
อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ 
ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีงเทา่อตัราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้ 
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ จาก                  
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ยจดัการและพนกังานแลว้ 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2561  ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 1,500,000  บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,200,000  บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 1,200,000  บาท 

   
  ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อย กาํหนดไวด้งัน้ี 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560  ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 

50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน 

 
(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   
(3)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   
(4)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   
(5)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ CSR 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
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 ทัง้น้ี ในปี 2560 บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ เป็นจาํนวนเงนิรวม 13,400,000 บาท 
คา่ตอบแทนคณะกรรรมการตรวจสอบ เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,320,000 บาท คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิรวม 120,000 บาท คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจาํนวนเงนิ
รวม 200,000 บาท คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ เป็นจาํนวนเงนิรวม 80,000 บาท และค่าตอบแทน
คณะกรรมการ CSR เป็นจาํนวนเงนิรวม 240,000 บาท 
 
 ทัง้น้ี เลขานุการในทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขใน
วาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น 
จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
  
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน
สาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2561  ตามทีเ่สนอ 
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 7,029,113,167 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,357,452,329  
(รอ้ยละ 90.4446) 

657,511,168  
(รอ้ยละ 9.5533) 

149,670  
(รอ้ยละ 0.0021) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2561  
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนด
จาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2561  และกาํหนดคา่สอบบญัช ีซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561  เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัิ
ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมี
ผลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 
1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหวา่งปี 2556 – 2557 และปี 2559 
2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  3516 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในปี 2558 และปี 2560 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
5. นางสาวรสพร  เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
6. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 
7. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
8. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล 4807 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
9. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 6014 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      
คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 2,200,000  บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจา่ยตามจรงิ ทัง้น้ี 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา มดีงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 
คา่สอบบญัช ี 2,200,000 บาท 2,000,000 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี
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  นอกจากน้ี  บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย ทัง้น้ี บรษิทั อี
วาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์
หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่ง
เป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตุใดจงึคา่สอบบญัชจีงึปรบั
เพิม่ขึน้จากปี 2560 และเสนอแนะใหร้ะบุเหตุผลของการปรบัเพิม่คา่สอบบญัชใีนหนงัสอืเชญิประชุม 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เน่ืองจาก
ธุรกจิของบรษิทัมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก สง่ผลใหป้รมิาณงานทีผู่ส้อบบญัชตีอ้งทาํการตรวจสอบเพิม่สงูขึน้
ตามไปดว้ย นอกจากน้ี คา่สอบบญัชใีนชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา กาํหนดในอตัราเดมิคงทีม่าโดยตลอด ดงันัน้ การปรบัคา่สอบ
บญัชเีพิม่ขึน้ในปี 2561 จงึมคีวามเหมาะสมแลว้ 
 
 นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ กลา่วเสรมิวา่ ขอขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทั
ขอรบัไวพ้จิารณา ทัง้น้ี จากการทีแ่สนสริมิบีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทุนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหผู้ส้อบบญัชมีหีน้าที ่
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบบรษิทัเหลา่น้ีเพิม่ขึน้เชน่กนั จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัเพิม่คา่สอบบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัภาระงานที่
เพิม่ขึน้ดงักลา่ว 
 
 นางสณีุย ์ ชติวฒันานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ การปรบัเพิม่คา่สอบบญัชน้ีี              
มกีารนํารายรบัของบรษิทัมาใชเ้ป็นเกณฑพ์จิารณาดว้ยหรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ เรือ่งการปรบั
เพิม่คา่สอบบญัชนีัน้ บรษิทัไดพ้จิารณาจากหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัต่าง ๆ ประกอบกนั ทัง้น้ี สาํหรบัรายรบัของบรษิทัเป็น
เพยีงสว่นหน่ึงทีนํ่ามาประกอบการตดัสนิใจ อยา่งไรกด็ ี เมือ่พจิารณาจากธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทัซึง่เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัเหน็วา่ การปรบัเพิม่คา่สอบบญัชมีคีวามเหมาะสมแลว้  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจร
กจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบยีนเลขที ่ 5659  หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ทะเบยีนเลขที ่ 4496 
นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ทะเบยีนเลขที ่ 5872 หรอืนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ทะเบยีนเลขที ่ 4807 หรอื
นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ทะเบยีนเลขที ่ 6014 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561  โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,200,000  บาท 
ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,294,860  หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,027,053,129 
(รอ้ยละ 99.9681) 

2,241,731 
(รอ้ยละ 0.0319) 

124,670 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินและเง่ือนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ในดา้นการเงนิ
ของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะขออนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงือ่นไขในการออก
และเสนอขายหุน้กู ้โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจาํนวน 4,000  ลา้นบาท ทัง้น้ี เมื่อรวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้
กูค้ร ัง้น้ีกบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 18/2556 เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2556 
จาํนวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2557 จาํนวนไมเ่กนิ 
5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 21/2559 เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2559 จาํนวนไมเ่กนิ 7,000 ลา้นบาท 
และทีป่ระชุมสามมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2560 จาํนวนไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ 
วงเงนิสาํหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในรายละเอยีด
โครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอให ้              
ทีป่ระชุมพจิารณา  
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 ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงือ่นไขในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดย
เพิม่เตมิวงเงนิอกีจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี เมือ่รวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้ร ัง้น้ีกบัวงเงนิการออก
หุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 18/2556 เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2556 จาํนวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้น
บาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2557 จาํนวนไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 จาํนวนไมเ่กนิ 7,000 ลา้นบาท และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่ 22/2560 เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2560 จาํนวนไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิสาํหรบัการออกหุน้กูร้วม
ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบาท ตามทีเ่สนอ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีด
โครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการ
ประชุมน้ีดว้ย 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,419,530 หุน้ 
   
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,020,452,411  
(รอ้ยละ 99.8725) 

8,382,449  
(รอ้ยละ 0.1192) 

584,670  
(รอ้ยละ 0.0083) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทนุจดทะเบียน   
  19,251,140,783.06 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้น 
  จดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
  ข้อ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 
  ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมหีุน้                       
จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้งทาํการยกเลกิ จาํนวน 2,828,986,038 หุน้ (อนัเป็นหุน้คงเหลอืในสว่นที่
สาํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ซึง่ครบกาํหนดอายแุลว้เมือ่วนัที ่ 24 พฤศจกิายน 
2560) ซึง่การลดทุนจดทะเบยีนในสว่นน้ีจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากเป็นการตดัหุน้สว่นทีย่งัไมไ่ด้
มกีารนําออกจาํหน่าย รวมถงึมไิดม้กีารชาํระคนืเงนิจากการลดทุนใดๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ 
บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน                     
จดทะเบยีนดงักลา่ว 
 
 คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ                  
ทุนจดทะเบยีน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่16,224,125,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนที่
ยงัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 2,828,986,038 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอื 
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 
 ประธานฯ ไดข้อให ้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุม               
แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็น
ดงัต่อไปน้ี 
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,532,202 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,029,221,368  
(รอ้ยละ 99.9956) 

101,000  
(รอ้ยละ 0.0014) 

209,834  
(รอ้ยละ 0.0030) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด
ไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึง 
ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุม
ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม 
 
 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ทศิทางของธุรกจิตลาด
อสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉพาะในกลุ่มของคอนโดมเินียม มแีนวโน้มเป็นอยา่งไร 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวม               
ถอืเป็นปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของตลาดคอนโดมเินียม ซึง่ในระยะ 2 – 3 ปีทีผ่า่นมานัน้ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมเกดิ
การชะลอตวั ทาํใหส้ง่ผลกระทบต่อตลาดคอนโดมเินียมเมือ่เทยีบจากจาํนวนยนิูตทีจ่าํหน่ายไดซ้ึง่อยูใ่นอตัราคงที ่
อยา่งไรกด็ ี ในปี 2561 ตลาดการทอ่งเทีย่วมอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่สงูขึน้ สง่ผลใหภ้าวะเศรษฐกจิโดยรวมมแีนวโน้มทีด่ี
ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่คาดวา่จะสง่ผลดแีก่ตลาดคอนโดมเินียมในทศิทางเดยีวกนั 
 
 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ผูซ้ือ้ซึง่เป็นลกูคา้
ต่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้หรอืไม ่
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 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ การซือ้คอนโดมเินียมของ
ลกูคา้ต่างประเทศมอีตัราเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา ทัง้น้ี ในปี 2561 แนวโน้มของลกูคา้ต่างประเทศ
คาดวา่จะมเีพิม่ขึน้ เน่ืองจากโครงการคอนโดมเินียมซึง่จะเปิดจาํหน่ายอยูใ่นทาํเลทีล่กูคา้ต่างประเทศใหค้วามสนใจ 
โดยเฉพาะในทาํเลตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า รวมถงึจงัหวดัทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งทอ่งเทีย่วสาํคญั เชน่ จงัหวดัภเูกต็ และ
จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นตน้ 
 
 นางสาวพรระว ีดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุม่
ทาวน์เฮาส ์บรษิทัมุง่เน้นทีผู่ซ้ือ้ในระดบัใด และผูซ้ือ้สว่นใหญ่เป็นกลุม่ใด 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ผลจากภาพรวมทีด่ขีองตลาด              
ทาวน์เฮาสใ์นปี 2560 ทาํใหบ้รษิทัมแีผนการลงทุนในตลาดทาวน์เฮาสเ์พิม่ขึน้ โดยมุง้เน้นกลุ่มลกูคา้ทีม่กีาํลงัซือ้ในระดบั
ราคา 2,000,000 - 3,500,000 บาท 
 
 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ บรษิทัมแีผนการลงทุนที่
อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคริขีนัธ ์และจงัหวดัภเูกต็ หรอืไม ่และทศิทางของตลาดเป็นอยา่งไร 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ทศิทางตลาดคอนโดมเินียม 
ในอาํเภอหวัหนิยงัคงเป็นไปดว้ยดจีากกลุม่ลกูคา้ซึง่เป็นคนในพืน้ที ่ รวมไปถงึกลุม่ลกูคา้กรุงเทพมหานครทีต่อ้งการหา      
ทีพ่กัผอ่นในต่างจงัหวดัเพือ่เป็นบา้นหลงัทีส่อง ซีง่จะเหน็ไดจ้ากยอดจาํหน่ายของโครงการคอนโดมเินียม La Casita    
ซึง่เป็นโครงการแรกทีเ่ปิดจาํหน่ายในปี 2561 ทีป่ระสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ี หลงัจากทีบ่รษิทัไมไ่ดเ้ปิดโครงการใหม่
ในชว่งระยะเวลา 2 – 3 ปีทีผ่า่นมา  
 
 นางลนิดา มุทริางกรู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนใน
ธุรกจิทีเ่กีย่วกบันวตักรรมเป็นอยา่งไร 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบั
เทคโนโลย ี โดยเฉพาะในรปูแบบดจิทิลั ซึง่ไดนํ้านวตักรรมไปใชใ้นผลติภณัฑ ์ และบรกิารต่าง ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่
อาศยัใหแ้ก่ลกูคา้ เชน่ การใชหุ้น้ยนตร์บั-สง่เอกสารในคอนโดมเินียม และการใช ้ Home Service Application เป็นตน้ 
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหบ้รกิาร และสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม ่ รวมถงึการเพิม่พนัธมติรในการธุรจิเพือ่พฒันดา้น    
เทคโลย ีเชน่ Google, Amazon และสมติเิวช เป็นตน้ 
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 นางลนิดา มทุริางกรู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ธุรกจิโรงแรมในเครอืของบรษิทั 
เป็นอยา่งไรบา้ง 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ การลงทุนในธุรกจิโรงแรมของ
บรษิทันัน้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัในทางหน่ึง ปจัจุบนั บรษิทัมกีารลงทุนในธุรกจิ
โรงแรม จาํนวน 2 แหง่ กลา่วคอื เขาใหญ่ และหวัหนิ ภายใตช้ื่อ “ESCAPE” ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอยา่งด ีอยา่งไร               
กต็าม ผลตอบแทนยอ่มขึน้อยูก่บัภาวะตลาดทอ่งเทีย่วในแต่ละปี โดยคาดการณ์วา่ในปีน้ี ตลาดทอ่งเทีย่วน่าจะมอีตัรา
การเตบิโตทีส่งูขึน้ 
 
 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมหีลกัเกณฑใ์ดพจิารณา
เลอืกทาํเลของโครงการอณาสริ ิจงัหวดัอยธุยา  
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมกีารสาํรวจขอ้มลู            
ต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ทีด่นิ โดยพจิารณาจากความตอ้งการของลกูคา้ และตลาดของคูแ่ขง่ขนัในพืน้ทีน่ัน้ ๆ ซึง่
จากการเปิดขายโครงการอณาสริใินชว่งปลายปีทีผ่า่นมา นบัวา่ประสบความสาํเรจ็มากกวา่เป้าหมายทีค่าดการณ์ไว ้   
 
 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ เหตุใดโครงการเวยีง                
สนัตธิรรม จงัหวดัเชยีงใหม ่จงึยงัมหีอ้งเหลอืขายอยู ่
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ปจัจุบนับรษิทัแผนการลงทุนที่
จงัหวดัเชยีงใหม ่เน่ืองจากเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญั และเป็นทีส่นใจของลกูคา้ต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจนี ซึง่เหน็
ไดจ้ากโครงการ ด ีคอนโด พงิค ์ทีปิ่ดการขายไปแลว้ในปีทีผ่า่นมา สว่นโครงการเวยีง สนัตธิรรม ไดปิ้ดการขายไปแลว้
เมือ่ประมาณ 2 ปีทีผ่า่นมา ซึง่มเีพยีงหอ้ง resale ทีนํ่ามาขายอกีครัง้ 
 
  นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ กลุม่บทีเีอส ซึง่รว่มทุนกบั
บรษิทั ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืในการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการอื่นๆ ของบรษิทัทีไ่มใ่ชโ่ครงการรว่มทุนดว้ยหรอืไม ่
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ การทีก่ลุม่ BTS ซึง่ลงทุนใน
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นหลกั ซึง่เป็นทีรู่จ้กัและน่าเชื่อถอืสาํหรบัลกูคา้ต่างประเทศ (โดยเฉพาะฮอ่งกง จนี และ
สงิคโปร)์ เขา้มารว่มทุนกบับรษิทั ถอืเป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ และช่วยสนบัสนุนใหล้กูคา้ต่างประเทศไดรู้จ้กัและ
เชื่อมัน่ในผลติภณัฑข์องบรษิทัเพิม่มากขึน้  
 
 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ ก่อนถงึเวลาประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ควรฉายวดีทิศัน์แนะนําโครงการ และจดันิทรรศการบรเิวณพืน้ทีด่า้นหน้าหอ้งประชุมเพื่อประชาสมัพนัธ ์ ตลอดจน
แนะนําโครงการต่าง ๆ ของบรษิทั 
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 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กลา่วขอขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัขอรบัไว้
พจิารณา 
 
 นางกรรณิการ ์ โควสิทุธิ ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัทาํไดต้ามแผนการดาํเนินงานที่
วางไวห้รอืไม ่ และเหตุใดจงึไมเ่ป็นไปตามแผน นอกจากน้ี ในปี 2561 มกีารวางแผนไวค้อ่นขา้งสงู จะเป็นไปตามแผน
หรอืไม ่ 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในปี 2560 
บรษิทัดาํเนินการตามแผนทีว่างไวไ้ดไ้มค่รบถว้น เน่ืองมาจากในไตรมาสที ่4 ไดเ้ลื่อนการเปิดขายโครงการบางโครงการ
ออกไป ทาํใหไ้มส่ามารถรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 2,000 ลา้นบาท อยา่งไรกด ี ในปี 2561 บรษิทัยงัมคีวามมัน่ใจวา่จะ
สามารถดาํเนินการตามแผนทีว่างไวไ้ด ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมเป็นสาํคญัดว้ย 
 
 นายพภิพ ศริพิฒันานนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมกีารสาํรวจ และแผนการเพิม่
ยอดขายในกลุม่ลกูคา้ต่างประเทศหรอืไม ่
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมกีารวางแผนเพิม่
ยอดขายในตลาดลกูคา้ต่างประเทศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากยอดขายของลกูคา้ต่างประเทศเพิม่สงูขึน้ตลอด 4 ปีทีผ่า่นมา และมี
การสอบถาม และมกีารสาํรวจความตอ้งการของลกูคา้ต่างประเทศ โดยมุง่เน้นลกูคา้ในโซนเอเชยี เน่ืองจากมพีฤตกิรรม
การใชช้วีติทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
 นายพภิพ ศริพิฒันานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ นโยบายของรฐับาลในเรื่อง 
ECC สามารถสรา้งโอกาส หรอืประโยชน์แก่บรษิทัอยา่งไร 
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมกีารลงทุนในจงัหวดัที่
กาํหนดไวเ้ป็นจงัหวดัในกลุม่ของ EEC อยูแ่ลว้ เชน่ จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุร ี โดยเฉพาะสาํหรบัจงัหวดัชลบุร ี    
ในปีน้ีไดเ้ปิดโครงการคอนโดมเินียมใหมท่ีพ่ทัยา สว่นโครงการบา้นเดีย่ว และทาวเฮาส ์ นัน้ ไดท้าํการสาํรวจเกบ็ขอ้มลู
เพือ่พจิารณาและซือ้ทีด่นิสาํหรบัทาํการพฒันาต่อไป 
 
 นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคา่ตอบแทน
พเิศษใหแ้ก่กรรมการเป็นอยา่งไร และเสนอแนะใหจ้ดัทาํตารางเปรยีบเทยีบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ และการเขา้
รว่มประชุมของกรรมการบรษิทัดว้ย  
 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในปีน้ีไดป้รบัคา่ตอบแทนพเิศษลดลงเลก็น้อย 
โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั สว่นคา่ตอบแทนอื่น ๆ บรษิทัไมไ่ดป้รบัเพิม่เป็นเวลากวา่ 10 ปีแลว้ เช่น 
อตัราเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึง่กาํหนดไว ้ 20,000 บาทต่อครัง้ สว่นขอ้เสนอแนะของทา่นผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทั
ขอรบัไวพ้จิารณา 
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 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กลา่วเสรมิวา่ ขอขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทั
ขอรบัไวพ้จิารณา 
 
 นางสาวเนาวรตัน์ อนนัตร์กัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะ เสนอแนะวา่ โรงแรมใน
เครอืแสนสริทิีเ่ขาใหญ่ ควรจะมโีปรแกรม Company Visit เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธโ์รงแรม และบรษิทั 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัขอรบัไว้
พจิารณา 
 
 นายพพิฒัน์ จงกลสริ ิผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ ขอใหร้ะบุจาํนวนโครงการทีเ่ปิดขายและ
สรปุผลการขายในแต่ละโครงการในปีทีผ่า่นมาไวใ้นรายงานประจาํปี 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัขอรบัไว้
พจิารณา 
 
 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ แผนการลงทุนในปี 2561 บรษิทั
มุง่เน้นทีต่ลาดของลกูคา้กลุม่ใดเป็นสาํคญั  
 
 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทั มแีผนการลงทุนใน               
ทุกกลุม่ตลาด โดยในปี 2561 บรษิทัมแีผนการทุนในตลาดระดบับนประมาณรอ้ยละ 25, ตลาดระดบักลางรอ้ยละ 40 
และตลาดล่างรอ้ยละ 35 ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนตามปจัจยัต่าง ๆ ทัง้น้ี ทาํเลทีด่นิถอืเป็นปจัจยัสาํคญั
อยา่งหน่ึงทีบ่รษิทัจะพจิารณาวา่ควรทาํการตลาดในกลุม่ลกูคา้ระดบัใด 
 
 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ บรษิทัมกีารสาํรวจขอ้มลู 
ลกูคา้แต่ละกลุม่หรอืไม ่และหากมกีารเปลีย่นแปลงสดัสว่นลกูคา้ในแต่ละกลุม่ จะสง่ผลต่อกาํไรสทุธเิพิม่ขึน้หรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ไมไ่ดม้กีารแบง่
สดัสว่นกาํไรสทุธขิองตลาดในแต่ละกลุม่ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ี แต่ละโครงการจะมคีวามแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัราคาของ
ทีด่นิและผลติภณัฑ ์ซึง่โดยทัว่ไปคอนโดมเินียมจะมกีาํไรสทุธมิากกวา่บา้นเดีย่ว  
 
 นายศุภกจิ ชมประยรู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวทางสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่
นกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งไร 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัใชค้วาม
พยายามอยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้เพือ่ใหน้กัลงทุนเกดิความเชื่อมัน่ต่อบรษิทั 
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 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 15.50  น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวน                
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 765  ราย                   
นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 7,029,950,634  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.2991  ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั 
 
 
      ลงชื่อ   -โกวทิย ์ โปษยานนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                 (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์)      
 
 
 


