
 

      
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 24/2562 

ของ 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที 29 เมษายน 2562 

 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชนัที 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขที 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 

 

ก่อนเริมการประชุม 

 เจา้หน้าทขีองบรษิทัไดก้ล่าวแนะนําคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ี ทเีขา้ร่วม

การประชุม ดงันี 

 

 กรรมการบรษิทัทเีขา้ร่วมประชมุ  

 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 

  

 2. นายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ  

      ประธานอาํนวยการ (CEO) 

      ประธานกรรมการบรหิาร  

      ประธานกรรมการลงทุน 
      
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสงิแวดลอ้ม 

      รองประธานกรรมการบรหิาร  

      รองประธานกรรมการลงทุน 
  
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ 

      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง  

      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 

      กรรมการบรหิาร  

      ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ  

       

 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ       

      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

      ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง  

 

 6. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
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 7. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 

      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสงิแวดลอ้ม 

  

  8. นายศภุนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  

      กรรมการตรวจสอบ  

      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

   

   9. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์ กรรมการอสิระ  

      ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

      กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

 

   10. นายวชิญา จาตกิวณชิ กรรมการ 

      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

 

  11. นายอทุยั อทุยัแสงสุข กรรมการ 

      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  

      กรรมการบรหิาร 

      ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร 

 

 12. นายศภุกรณ์  เวชชาชวีะ กรรมการ 

      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสงิแวดลอ้ม 

      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  

 

 กรรมการทงัหมด 12 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 

 

 อนึง กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย ทงันี กรรมการอสิระดงักลา่วไม่มสีว่น              

ไดเ้สยีและส่วนไดเ้สยีพเิศษในทุกระเบยีบวาระการประชมุ ยกเวน้ระเบยีบวาระท ี 6 “พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่                 

คณะกรรมการของบรษิทัและคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั” ซงึถอืว่ามสี่วนไดเ้สยีพเิศษ 
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 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั (CFO) ทเีขา้รว่มประชุม 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ 

 

 ผูส้อบบญัชทีเีขา้ร่วมประชุม 

 นายโสภณ เพมิศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

 

 เลขานุการในทปีระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 1. นายนพพร บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 

 2. นางสาวจนิดา เอยีมศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 นอกจากนี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ปีระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซงึจะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุรบัทราบ

โดยทวักนั ดงันี 

 

 (1) ในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคดัคา้นหรอืงดออกเสียง

หรอืไม่ ถา้ไม่มผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน ๆ วา่ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตัิ

ตามทปีระธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอใหผู้้ถือหุ้นทีประสงค์จะ

คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงทําการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซงึบรษิทัไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้แลว้ใน

ขณะทลีงทะเบยีน โดยกาเครอืงหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสเีหลยีมในบตัรลงคะแนน จากนันเมอืประธานฯ ขอให้

ทปีระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขนึ และรอใหเ้จา้หน้าทขีองบรษิทัไปเกบ็บตัร เพอืมานบัคะแนน 

 

 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทถีอื โดยถอืวา่หนงึหุน้เทา่กบัหนงึเสยีง 

 

 (3) การนบัคะแนน จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทลีงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ

ระเบยีบวาระเทา่นัน โดยจะนําคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงทงัหมดทเีขา้

รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทเีหลอืเป็นคะแนนเสยีงทลีงมตเิหน็ดว้ยตามทเีสนอในระเบยีบวาระนนั ๆ  

 

 ทงันี ยกเวน้สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม ซงึผูม้อบฉนัทะมคีาํสงัระบกุารลงคะแนนเสยีงมาในหนังสอื

มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทรีะบุในหนังสอื

มอบฉนัทะ 

 

 อนึง เพอืเป็นการส่งเสรมิในเรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนัตามหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการทดี ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า โดยได้

ประกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 256  สาํหรบัการประชุมครงันี 

ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพมิเตมิแต่อยา่งใด  
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เริมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 

 นายโกวทิย ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุม (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัและ

ขอบคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่านทเีขา้รว่มประชุมในครงันี และไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ซงึทาํหน้าทเีป็น

เลขานุการในทปีระชุมแจง้สรปุจํานวนผูถ้อืหุน้และจาํนวนหุน้ทมีาลงทะเบยีนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครงันี 

 

 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทปีระชุม ไดแ้ถลงต่อทปีระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัท ี 15 มนีาคม 

2562 (วนั Record Date เพอืกาํหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและสทิธใินการรบัเงนิปันผล) มจีาํนวนทงัหมด 45,318 

ราย ถอืหุน้รวมทงัสนิ 14,862,734,320 หุน้ ทงันี บรษิทัมหีุน้ทซีอืคนืตามโครงการซอืหุน้คนืเพอืบรหิารทางการเงนิ 

จาํนวน 500,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.36 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษิทั ซงึมาตรา 66/1 

แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) ไดก้าํหนดวา่ หุน้ทบีรษิทัถอือยูน่นัจะไม่

นบัเป็นองคป์ระชมุในการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทงัไม่มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล ดงันนั 

บรษิทัจงึไม่ไดนํ้าหุน้ทซีอืคนืดงักล่าวมาลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมประชุมแต่อยา่งใด   

 

 ขณะเรมิเปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุม รวม 804 ราย นบัจาํนวนหุน้ทมีาประชุมและ                

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทงัสนิ 5,249,386,910 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.5486 ซงึมากกว่าหนึงในสามของ

จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ท ี32 แลว้  

 

 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และดาํเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระทรีะบุในหนงัสอืเชญิ

ประชุม ดงันี 

 

วาระที 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครงัที 23/2561 

 ซึงจดัขึนเมือวนัที 27 เมษายน 2561 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่ การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 23/2561 ไดจ้ดัขนึเมอืวนัท ี 27 เมษายน  

2561 ซงึบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิยภ์ายในเวลาที

กฎหมายกาํหนด รวมทงัไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทปีรากฏใน

สาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว ซงึบรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ปีระชุมพจิารณา 

    

  ทงัน ีประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี ขอให้

แจง้ต่อทปีระชมุทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอสรปุวา่                     

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

  จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพมิเตมิ  

 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี 
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มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 23/2561 ซงึจดัขนึเมอืวนัท ี            

27 เมษายน 2561 ตามทเีสนอ  

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,387,839,515 หุน้ 

 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

   

   
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั                   

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

วาระที 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  

 และผลการดาํเนินงานประจาํปี  2561 

 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  

เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชุม ซงึนายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดร้ายงานต่อทปีระชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทั

ประจาํปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซงึบรษิทัทไีดจ้ดัสง่ให ้                        

ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี  2561 และแผนงานประจาํปี  

2562 ซงึมสีาระสาํคญัโดยสรปุ ดงันี 

 

 ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั  

 

  ณ สนิปี  2561 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 95,357 ลา้นบาท ซงึเพมิขนึจากปีก่อน

เป็นจาํนวน 15,016 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 19 โดยจําแนกไดด้งันี               

  - ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พอืขาย และทดีนิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 73   

  - เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื ประมาณรอ้ยละ 15   

  - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื ประมาณรอ้ยละ 10  

  - ทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน ประมาณรอ้ยละ 2 

    

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,387,839,515 0 71,300 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000) - -

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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  หนีสนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มจีาํนวนทงัสนิ 64,504 ลา้นบาท เพมิขนึ

จากปีกอ่นประมาณรอ้ยละ 31 ในขณะทสีว่นของผูถ้อืหุน้มจํีานวน 30,852 ลา้นบาท ลดลง 67 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบ

กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2561 จาํนวน 2,046 ลา้นบาท ทงัน ี แสนสริไิดจ่้าย       

เงนิปันผลจากกาํไรสทุธขิองปี 2560 จาํนวน 1,754.6 ลา้นบาท 

 

 ในดา้นของงบกาํไรขาดทุน ในปี 2561 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทงัสนิ 27,146 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 15 จากจาํนวน 31,757 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการและ                    

รายไดอ้นื อยา่งไรกด็ ี คา่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิารในปี 2561 เท่ากบั 5,555 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 ทงัน ี          

ในปี 2561 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ่้ายทางการเงนิและภาษ ีเป็นจาํนวน 3,145 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22 สง่ผล

ใหก้าํไรสทุธใินปี 2561  ลดลงมาอยูท่ ี2,046 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 28  
 

  สาํหรบัอตัรากาํไรเบอืงตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2561 อยูท่รีอ้ยละ 32.10 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย 

สว่นอตัรากาํไรสทุธ ิลดลงจากรอ้ยละ 8.89 เป็นรอ้ยละ 7.54 ในขณะทอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 9.57 

เป็นรอ้ยละ 6.62 นอกจากนี อตัราสว่นหนีสนิเฉพาะส่วนทมีดีอกเบยีต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) เพมิขนึจาก 1.15 

เท่า มาอยูท่ ี 1.56 เท่า ทงันี หนีสนิเฉพาะสว่นทมีดีอกเบยี ในปี 2561 เท่ากบั 48,179 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น                  

เงนิกูส้าํหรบัโครงการ จาํนวน 11,614 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24 หุน้กูช้นิดไม่มหีลกัประกนั จํานวน 24,441 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 51 และเงนิกูย้มือนื จาํนวน 12,125 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 
 

  กาํไรสทุธต่ิอหุน้ในปี 2561 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.20 บาท เป็น 0.14 บาท ในขณะทเีงนิปันผลต่อหุน้ยงัคง

จา่ยเทา่กบัอตัราทจ่ีายในปีก่อน กลา่วคอื 0.12 บาท และเนืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เมอืวนัท ี

12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท  
 

 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2561  
 

 ในปี 2561 บรษิทัมรีายไดร้วม 27,146 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 21,639 

ลา้นบาท และรายไดท้มีาจากธุรกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ จาํนวน 4,609 ลา้นบาท สว่นทเีหลอืเป็นรายไดอ้นื จาํนวน 

899 ลา้นบาท 
 

 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพอืขายในปี 2561 ซงึมจีํานวน 21,552 ลา้นบาท แบ่งสดัสว่นรายไดเ้ป็น

ดงัน ีโครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 31 โครงการทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ์ รอ้ยละ 0.7 โครงการทาวน์เฮาส ์รอ้ยละ 10 และ

โครงการบา้นเดยีว รอ้ยละ 58 ทงันี เมอืเปรยีบเทยีบในแงร่ายไดจ้ากโครงการเพอืขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 30 บรษิทั จะเหน็วา่ บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพอืขาย อยูใ่นอนัดบัท ี4 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 

11 โดยมสีว่นแบ่งการตลาด อยูท่รีอ้ยละ 10 และมโีครงการเปิดใหม่ในปี 2561 รวมทงัสนิ 25 โครงการ คดิเป็นมลูคา่

โครงการรวมทงัสนิ 65,199 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดยีว จาํนวน 5 โครงการ มลูคา่โครงการ 13,816 ลา้นบาท        

คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของมลูคา่รวม, ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ์ จาํนวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 5,749 ลา้นบาท คดิเป็น              

รอ้ยละ 9 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม จาํนวน 13 โครงการ มลูคา่โครงการ 45,635 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70 

ของมลูคา่รวม 
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 แผนงาน ปี 2562  

 ในดา้นของแผนงานในปี 2562 นี บรษิทัมกีลยทุธท์สีาํคญัหลายประการ ดงันี 

 - เพมิสว่นแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาสผ์่านการเปิดตวัโครงการสริ ิเพลสในพนืทอีนื ๆ ทมีศีกัยภาพ 

- เป็นผูนํ้าตลาดในการนําเสนอโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ทสี่งเสรมิดา้นสุขภาพของผู้อยู่อาศยั เพอืให้

พรอ้มรบักบัตลาดทกีาํลงัเจรญิเตบิโต 

- มุ่งเน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอยา่งต่อเนืองผ่านผลติภณัฑท์มีรีะดบัราคาสงู 

- ใชแ้บรนดแ์สนสริทิวีางรากฐานอยา่งมนัคงแลว้ใหเ้กดิประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย 

- ผสมผสานกลยุทธ์ดา้นดจิติลัเพอืนําเสนอประสบการณ์ทดีทีสีุดใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึพฒันารากฐานทาง

ธรุกจิใหแ้ขง็แกรง่ 

- มุ่งเน้นการสรา้งความสมดลุระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชวีติ รวมถงึการพฒันาความสามารถ

ตลอดอายงุาน เพอืสรา้งความผกูพนัของพนักงานทมีตี่อองคก์รใหม้ากขนึ 

 - ดาํเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพอืสง่เสรมิความยงัยนืดา้นสงิแวดลอ้ม 

 

 โครงการเปิดใหมใ่นปี 2562 รวมทงัสนิ 28 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทงัสนิ 46,533 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย บา้นเดยีว จาํนวน 9 โครงการ มูลคา่โครงการ 18,675  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของมลูคา่รวม, 

ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ์ จาํนวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 5,464 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของมลูคา่รวม และ

คอนโดมเินียม จาํนวน 12 โครงการ มลูคา่โครงการ 22,394 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48 ของมลูคา่รวม 

 

 อนึง จากการทเีปิดตวัโครงการน้อยลง จงึทาํใหเ้ป้ายอดขาย หรอื presale target ลดลงประมาณรอ้ยละ 25 

จาก 48,000 ลา้นบาท เป็น 36,000 ลา้นบาท ซงึขอ้มลู ณ สนิไตรมาส 1 นี มยีอดขาย presale แลว้ประมาณ 6,628 ลา้น

บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 18  

 

สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้งัหมดของแสนสริ ิหรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัท ี8 เมษายน 2562) 

มอียูป่ระมาณ 34,548 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 12,447 ลา้นบาท, ปี 2563 ประมาณ 

6,527 ลา้นบาท, ปี 2564 ประมาณ 10,249 ลา้นบาท และในปี 2565 อกีประมาณ 5,325 ลา้นบาท  

 

ในสว่นของยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัรว่มทนุ (Joint Venture) กบั กลุม่บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิ 

จาํกดั (มหาชน) (“กลุม่บทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชนั (“กลุม่โตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัท ี8 เมษายน 2562) มอียู่

ประมาณ 24,096 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 8,798 ลา้นบาท, ปี 2563 ประมาณ 8,341 

ลา้นบาท, ปี 2564 ประมาณ 5,904 ลา้นบาท และในปี 2565 อกีประมาณ 1,053 ลา้นบาท  

 

ทงันี เมอืรวมยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้องทงัแสนสริ ิกลุม่บทีเีอส และ กลุม่โตควิ แลว้ อยูท่ปีระมาณ 58,000 

ลา้นบาท ซงึคาดว่าน่าจะเป็นยอดสงูสดุในตลาด ณ ขณะนี 
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  ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

 

            โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ารรบัรอง บรษิทั            

แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ โดยมผีลตงัแต่วนัท ี

12 กมุภาพนัธ ์2561 โดยการรบัรองดงักล่าวจะมอีาย ุ3 ปีนับจากวนัทมีมีตใิหก้ารรบัรอง 

 

  ลาํดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชมุวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี 

ขอใหแ้จง้ต่อทปีระชุมทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอ

สรุปวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซงึมสีาระสาํคญัโดยสรปุดงันี  

 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกลุ ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า การร่วมทุนกบักลุม่บทีเีอส                  

และกลุ่มโตควิ เป็นรปูแบบใด และมผีลอยา่งไร 

 

 นายอทุยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ปัจจบุนับรษิทั

ไดร้่วมลงทนุกบักลุม่บทีเีอส และกลุม่โตควิ ในรปูแบบกจิการรว่มคา้ หรอื Joint Venture ซงึมวีตัถุประสงคเ์พอืแบ่งผล

กาํไรกนั ทงันี รายไดข้องกจิการรว่มคา้ดงักล่าวจะไม่นํามารวมอยูใ่นงบการเงนิรวมของบรษิทั เชน่ โครงการ เดอะ ไลน์ 

จตุจกัร ซงึเป็นโครงการคอนโดมเินียมทบีรษิทัไดร้ว่มลงทุนกบักลุ่มบทีเีอส และสามารถรบัรูร้ายไดแ้ลว้ ปรากฏว่ามกีาํไร

ขนัตน้ (gross  profit) และ กาํไรสทุธ ิ(net profit) ใกลเ้คยีงกบัโครงการทบีรษิทัดาํเนินการเอง 

 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อไปวา่ บรษิทัมแีผนการลงทุน

บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบางซอืหรอืไม ่อยา่งไร 

 

 นายอทุยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ปัจจบุนับรษิทั

ยงัไม่มแีผนการลงทุนบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบางซอืแต่อย่างใด 

 

 นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ รายไดแ้ละกาํไรทลีดลงของผล

ประกอบการในปี 2561 นนั เป็นขอ้มลูทรีวมถงึผลประกอบการในโครงการทรี่วมลงทุนกบักลุม่บทีเีอสดว้ยหรอืไม่ 

 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธรุกจิ  ตอบขอ้ซกัถามวา่ 

รายไดแ้ละกาํไรทลีดลงนนัเป็นขอ้มลูของโครงการทดีาํเนินการโดยบรษิทัเองทงัหมด ไม่รวมถงึรายไดท้มีาจากโครงการ             

รว่มทุนต่าง ๆ 

 

 นายปราการ ยนตรกจิ ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตุใดรายไดจ้ากการจาํหน่าย 

วสัดกุ่อสรา้งจงึลดลงจากปีทแีลว้ 
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   นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธรุกจิ  ตอบขอ้ซกัถามวา่ 

เนืองจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งไม่ใชธุ่รกจิหลกัของบรษิทั จงึไม่ไดมุ้่งหวงัถงึผลกาํไรทจีะเกดิขนึ ทงันี ทผีา่นมารายได้

ในสว่นนีมาจากการจาํหน่ายใหแ้กบ่รษิทัรว่มทุนตามทไีดม้กีารทาํขอ้ตกลงกนัไว ้

 

 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากการทผีลประกอบการของ

โครงการคอนโดมเินียมลดลงนนั บรษิทัมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึอยา่งไร 

 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  ตอบขอ้ซกัถามวา่  

สาํหรบัรายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมดงักล่าวเป็นโครงการภายใตก้ารรว่มทุนแทบทงัหมด จงึไมไ่ดนํ้ารายไดส้่วนนี

มารวมอยูใ่นผลประกอบการประจาํปี 2561 ของบรษิทั อยา่งไรกด็ ี ในปี 2562 นี บรษิทัมแีผนลงทุนในโครงการ

คอนโดมเินียมทเีป็นของกลุม่บรษิทัเองเพมิขนึ ซงึคาดวา่จะสามารถรบัรูร้ายไดต้งัแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นไป 

 

 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ผลประกอบการโครงการ

คอนโดมเินียมทลีดลงนนัเกยีวเนืองกบัภาวะเศรษฐกจิทชีะลอตวัหรอืไม่ 

 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธรุกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ 

ภาวะเศรษฐกจิทชีะลอตวัในปัจจุบนัสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัเพยีงเลก็น้อย โดยในปี 

2561 บรษิทัมยีอดขายโครงการคอนโดมเินียมเพมิขนึมาก แต่ทงันีสว่นใหญเ่ป็นโครงการทอียูใ่นระหว่างดาํเนินการ

ก่อสรา้ง ซงึยงัไม่สามารถรบัรูร้ายได ้

 

 นายอดศิร ตริะรตัน์ชยัเลศิ ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัคาดการณ์เกยีวกบั 

ผลประกอบการของปี 2562 อยา่งไร และผลประกอบการไตรมาสแรกของบรษิทัเป็นอยา่งไร 

 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธรุกจิ  ตอบขอ้ซกัถามวา่ 

เนืองจากงบการเงนิประจาํไตรมาสแรก ยงัไม่ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันนั บรษิทัจงึยงัไม่

สามารถเปิดเผยขอ้มูลต่อท่านผูถ้อืหุน้ได ้ อยา่งไรกด็ ี ตามทธีนาคารแหง่ประเทศไทยมกีารประกาศมาตรการ Load to 

Value (LTV) ซงึมผีลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี 1 เมษายน 2562 ทผีา่นมานนั ผลประกอบการไตรมาสแรกของบรษิทัยงัคง

บรรลุตามเป้าหมาย  

 

 นายอทุยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ชแีจงเพมิเตมิวา่ ยอดขาย

โครงการต่างๆ ของบรษิทัทเีพมิมากขนึนัน คาดว่าจะสง่ผลต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัในช่วงปี 2562 และปี 2563 

ตามลาํดบั 

 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแก้ไขเพมิเตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ

บรษิทั ซงึทาํหน้าทเีป็นเลขานุการในทปีระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงันี 
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มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2561  ตามทเีสนอ  

    

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,378,112,690 หุน้ 

 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 

  
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั แต่ไม่

นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

วาระที 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 ประจาํรอบปีบญัชี 2561  สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561  

 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ   

เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชุม ซงึนายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทปีระชุมวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 

แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทไีดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดลุและบญัชกีาํไรขาดทุน ณ วนัสนิสดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพอืเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ใน

การประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สนิสดุวนัท ี                   

31 ธนัวาคม 2561 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทไีดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี ซงึได้

จดัสง่ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชมุแลว้ 

 

  ทงัน ีประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี ขอให้

แจง้ต่อทปีระชมุทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอสรปุวา่                

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพมิเตมิ  

 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,378,112,690 0 18,665,299 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000) - -

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั ประจํารอบปีบญัช ี2561 สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ตามทเีสนอ   

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,378,109,690 หุน้ 
 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

                      
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั  

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

วาระที 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ   

เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชุม  ซงึนายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทปีระชุมว่า ในวาระนีเป็นการพจิารณา

เกยีวกบัการจดัสรรกาํไรสทุธ ิซงึประกอบดว้ยเรอืงสาํคญัสองประการ กลา่วคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึงไว้

เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองนี

จะมจีาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน และการจดัสรรกาํไรสทุธเิพอืจา่ยเงนิปันผล ซงึตามนโยบายการ

จา่ยเงนิปันผลของบรษิทั กาํหนดไวว้า่ บรษิทัจะจา่ยเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงั

หกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททกีฎหมายและบรษิทัไดก้ําหนดไว ้ 

 

 ทงัน ี จากผลการดาํเนินงานทไีดนํ้าเสนอในวาระก่อนแลว้นนั ปรากฏว่า บรษิทัมกีาํไรสทุธแิละไม่มยีอด

ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทนุสาํรองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แหง่

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากนี บรษิทัยงัสามารถ

พจิารณาจา่ยปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  

 

 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,378,109,690 0 18,665,299 3,000

(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000) - -

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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   ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 (ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561) ปรากฏว่า บรษิทั

มกีาํไรสทุธสิว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทปีรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีนิสดุ ณ วนัท ี

31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวน 2,045.9 ลา้นบาท และไม่มยีอดขาดทนุสะสม ดงันนั บรษิทัจงึเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยเป็นการจา่ยจากกาํไรสทุธติามงบ

การเงนิรวม ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทกีล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิเพอื

เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน 134.7 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจําปีตามทกีฎหมายกาํหนด) 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ทงันี บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เมอืวนัท ี 12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04                 

(สสีตางค)์ หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิ 594.5 ลา้นบาท จงึยงัคงเหลอืการจา่ยเงนิปันผลงวดสุดทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 

บาท (แปดสตางค)์ หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิทจีะจา่ยอกีจาํนวนประมาณ 1,149.0 ลา้นบาท  

 

   คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ย           

เงนิปันผลประจาํปี ดงันี 

 

   (1) จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2561 จาํนวน 134.7 ลา้นบาท เพอืเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

โดยทกีาํไรในสว่นทจีดัสรรเป็นทนุสาํรองดงักล่าวเป็นกาํไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
 

 (2) จ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ และเนืองจากบรษิทัได้

จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมอืวนัท ี12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04 (สสีตางค)์ จากจาํนวนหุน้ 14,862.7 

ลา้นหุน้ จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ จากจาํนวนหุน้ 14,362.7 ลา้นหุน้                 

(หกัหุน้ทซีอืคนืตามโครงการซอืหุน้คนืเพอืบรหิารทางการเงนิของบรษิทั จาํนวน 500.0 ลา้นหุน้ ซงึไม่มสีทิธไิดร้บั               

เงนิปันผลแลว้) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ 1,743.5 ลา้นบาท  โดยบรษิทักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บั              

เงนิปันผลในวนัท ี15 มนีาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี14 พฤษภาคม 2562  

  

 อนึง การจา่ยเงนิปันผลในอตัราดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทคีณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทกีาํหนดไว ้

 

  ทงัน ีประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี ขอให้

แจง้ต่อทปีระชมุทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอสรปุวา่                 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซงึมสีาระสาํคญัดงันี  

 

 นายวชิยั จริาจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวทางอยา่งไรในหุน้ทซีอืคนื 
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 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ 

บรษิทัไดด้าํเนินการซอืหุน้คนืตามโครงการซอืหุน้คนืเพอืบรหิารทางการเงนิ (ขอ้มลูสนิสุด ณ Record Date) เป็นจาํนวน 

500 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.36 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษิทั ซงึเมอืสนิสดุโครงการซอืหุน้คนื

ดงักลา่วแลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารพจิารณาถงึแนวทางในการดาํเนินการต่อไปตามความเหมาะสม ซงึจะเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย 

 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแก้ไขเพมิเตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ

บรษิทั ซงึทาํหน้าทเีป็นเลขานุการในทปีระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงันี 

 

มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผลประจาํปี

สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561  ตามทเีสนอ และทปีระชมุรบัทราบ

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.04 เมอืวนัท ี12 กนัยายน 2561   

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,397,600,274 หุน้ 
 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

   

                     
  

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั              

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

วาระที 5. พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการในทปีระชมุเป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชมุ ซงึเลขานุการใน           

ทปีระชุมไดแ้ถลงต่อทปีระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึงในสามในการประชุมสามญัประจาํปี โดยปัจจบุนั

บรษิทัมกีรรมการจาํนวนทงัสนิ 12 ทา่น แต่ทงันี นายโกวทิย ์โปษยานนท์ ซงึเป็นกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ

ในครงันี ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการไม่ได้

นําเสนอแต่งตงักรรมการใหม่ทดแทน เนืองจากเหน็ว่ากรรมการทคีงเหลอืจาํนวน 11 ท่าน เพยีงพอและเหมาะสมกบั

ขนาดของกจิการของบรษิทั ดงันัน จงึมกีรรมการทตี้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปีนี จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,397,600,274 0 141,000 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000) - -

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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   (1) นายอภชิาต ิจตูระกลู   - กรรมการ 

   (2) นายศภุนิจ จยัวฒัน์    - กรรมการอสิระ 

   (3) นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์   - กรรมการอสิระ 

 

 ทังนี เพอืเป็นการส่งเสริมในเรืองสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ีบรษิัทได้ใหส้ทิธผิูถ้ ือหุน้เสนอชอืบุคคลเพอืเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ

บรษิทั โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ซงึสาํหรบั

การประชุมครงันี ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชอืบคุคลมายงับรษิทั  

 

  โดยทคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหา ซงึไดผ้า่น

กระบวนการกลนักรองและพจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ             

ทงัสามท่านทคีรบวาระแลว้ เหน็ว่าบุคคลดงักลา่วเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ มคีวามเชยีวชาญและประสบการณ์ สามารถอทุศิ

เวลาใหบ้รษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ และเอาใจใสใ่นการปฏบิตัหิน้าทตีามความรบัผดิชอบ มภีาวะผูนํ้า รวมทงัเป็นผูท้มีี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั      

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที

เกยีวขอ้ง อกีทงับุคคลทเีสนอชอืเป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระตามหลกัเกณฑ ์                     

ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทบีรษิทัใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี                      

ทผีา่นมา ดงันนั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (โดยกรรมการทไีม่มสีว่นไดเ้สยี) จงึไดเ้สนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาเลอืกตงักรรมการทงัสามท่านทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่อไปอกีวาระหนึง 

 

 คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการทมีสีว่นไดเ้สยี เหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิลอืกตงับุคคล                

ทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอภชิาต ิจตูระกลู, นายศภุนจิ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ซงึเป็นกรรมการทอีอกจาก

ตาํแหน่งตามวาระในครงันี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึง ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ                  

สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดตามทปีรากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซงึบรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ก่อนการประชุมแลว้  

 

 อนึง สาํหรบั นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ใหพ้น้จากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั โดยไม่

นําเสนอแต่งตงักรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

 

 จงึขอใหท้ปีระชมุพจิารณา 

 

 เลขานุการในทปีระชุมไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี 

ขอใหแ้จง้ต่อทปีระชุมทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอ

สรุปวา่ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 
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 ในการนี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตงักรรมการทเีสนอแต่งตงัเป็นรายบุคคล 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพมิเตมิ  

 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี 

 

มติทีประชุม 

      ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตงัให ้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู, นายศภุนจิ จยัวฒัน์ และ                          

นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ซงึเป็นกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระในครงันี กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกี

วาระหนึง ตามทเีสนอ  

 

 ทงันี สาํหรบั นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ใหพ้น้จากตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั               

โดยไม่นําเสนอแต่งตงักรรมการใหม่เขา้ดาํรงตําแหน่งแทน 

  

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

 
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั                    

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

 ทงันี นายศภุนิจ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ ซงึไดร้บัเลอืกตงัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ

ต่อไปอกีวาระหนึงมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 

 

 

 

 

 

ประเภทกรรมการ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

1 นายอภชิาต ิจูตระกูล กรรมการ 5,358,401,761 38,599,701 739,812 ไม่มบีัตรเสีย

ทเีป็นผู้บรหิาร (ร้อยละ 99.2848) (ร้อยละ 0.7152) - -

2 นายศุภนจิ จยัวฒัน์ กรรมการอิสระ 5,381,524,062 15,458,400 758,812 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 99.7136) (ร้อยละ 0.2864) - -

3 นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ์ กรรมการอิสระ 5,369,563,986 27,418,476 758,812 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 99.4920) (ร้อยละ 0.5080) - -

รายชอืกรรมการ

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  

 และค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยของบริษทั ประจาํปี 2562 

 

 ประธานฯ ขอให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทปีระชุม เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชุม 

 

 เลขานุการในทปีระชุม แถลงต่อทปีระชุมว่า คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and 

Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์อียู่

ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จงึเหน็

ควรเสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2562  ในอตัรา

ดงัต่อไปนี 

 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   

 

 (1) คา่ตอบแทนทเีป็นตวัเงนิ  

   

  (1.1) คา่ตอบแทนประจาํ  

   กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทจ่ีายในปี 2561                      

ทผีา่นมา) กลา่วคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครงั โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไว ้         

ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครงั ทงันี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครงั ใหจ่้ายเบยีประชุมกรรมการ

เพยีงเท่าอตัราเบยีประชุมกรรมการในสองครงัแรกเทา่นนั  

 

  (1.2) คา่ตอบแทนพเิศษสาํหรบักรรมการทมีไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   

 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ จากความ

เจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเนืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนักงานแลว้ 

กรรมการทไีม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักลา่ว ดงันัน คณะกรรมการจงึเหน็ 

สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการทมีไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

(non-executive director) จาํนวน 7 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิรวมทงัสนิ 5.8 ลา้นบาท ดงันี 

 

รายชือ อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ 1,000,000 บาท 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 800,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 800,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 800,000 บาท 

นายศภุนิจ           จยัวฒัน์ 800,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 800,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 800,000 บาท 
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 (2) สทิธปิระโยชน์อนื ๆ – ไม่ม ี- 

 

  ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อย กาํหนดไวด้งันี 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

กาํหนดไวใ้นรปูของคา่ตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทจี่ายในปี 2561 ทผีา่นมา) 

 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอนื ๆ  

    กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทจีา่ยในปี 2561 ทผีา่นมา)  

 
 

ตาํแหน่ง ประเภทของ ปี 2562  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหา เบยีประชุม 20,000 บาท / ครงั 

และพจิารณาคา่ตอบแทน   

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา เบยีประชุม 20,000 บาท / คน / ครงั 

และพจิารณาคา่ตอบแทน   

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง เบยีประชุม 20,000 บาท / ครงั 

กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสยีง เบยีประชุม 20,000 บาท / คน / ครงั 

ประธานในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ เบยีประชุม 20,000 บาท / ครงั 

กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ เบยีประชุม 20,000 บาท / คน / ครงั 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบยีประชุม 20,000 บาท / ครงั 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบยีประชุม 20,000 บาท / คน / ครงั 

 

 ทงัน ี เลขานุการในทปีระชุม ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขใน

วาระน ี ขอใหแ้จง้ต่อทปีระชุมทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื   

จะขอสรปุว่า ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพมิเตมิ  

 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี 
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มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน

สาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2562 ตามทเีสนอ 

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทงัสนิ 3,897,923,910 หุน้ 

 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้

ทมีาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงันี 

   

                    
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทมีาประชมุ โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้              

ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 

 

วาระที 7. พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชุมวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซงึกาํหนดใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวน

เงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน จงึมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งแต่งตงัผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี                           

31 ธนัวาคม 2562  และกําหนดคา่สอบบญัช ี ซงึคณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัให ้ บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562  เนืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมี

คณุสมบตัติามทสีาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชยีวชาญในการสอบ

บญัช ีและมผีลการปฏบิตังิานเป็นทน่ีาพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

3,460,308,476 436,635,247 980,087 100

(ร้อยละ 88.7732) (ร้อยละ 11.2017) (ร้อยละ 0.0251) (ร้อยละ 0.0000)

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายชือผู้สอบบญัชี เลขที 

ผู้สอบบญัชี 

จาํนวนปีทีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั  

ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 

3. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

5. นางกงิกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

6. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิลุ 4807 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

8. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 6014 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั 

9. นายโสภณ เพมิศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชอืในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559 

 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      

คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 2.3 ลา้นบาท ซงึไม่รวมค่าบรกิารอนื (Non-audit fee) ทบีรษิทัจะจา่ยตามจรงิ ทงันี ขอ้มูล

เปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทผีา่นมา มดีงันี 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562 (ปีทีเสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัช ี 2.3 ลา้นบาท 2.2 ลา้นบาท 

คา่บรกิารอนื (Non-audit fee) ไม่ม ี ไมม่ ี

   

  นอกจากนี  บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย ทงัน ีบรษิทั                    

อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีเีสนอแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อยดงักลา่วขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์

หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้เีกยีวขอ้งในลกัษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าท ี    

อยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 

 

  ทงัน ีประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี ขอให้

แจง้ต่อทปีระชมุทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอสรปุวา่                  

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

  จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ

แกไ้ขเพมิเตมิ  

 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี 
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มติทีประชุม  

  ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตงั นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน

เลขท ี 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที 4521 หรอื นายชยพล                                 

ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี 3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ทะเบยีนเลขท ี5659 หรอื นางกงิกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี4496 หรอื นางสาวสมุนา 

พนัธ์พงษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี 5872 หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัช ี                              

รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี6014 หรอื             

นายโสภณ เพมิศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี3182 แห่งบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสุดวนัท ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2.3 ลา้น

บาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทไีดพ้จิารณากลนักรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,397,274,600 หุน้ 

 

 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

                      
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเท่านนั                    

แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงีดออกเสยีง) 

 

วาระที 8. พิจารณาอนุมติัการเพิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 

 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธรุกจิ   

เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทปีระชุม ซงึนายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทปีระชมุวา่ เพอืเป็นการเพมิความแขง็แกรง่

ในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเออือาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะขออนุมตักิารเพมิวงเงนิในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ โดยเพมิเตมิวงเงนิอกีจาํนวน 10,000  ลา้นบาท ทงันี เมอืรวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

ครงันีกบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 18/2556 เมอืวนัท ี 30 เมษายน 2556 

จาํนวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี19/2557 เมอืวนัท ี29 เมษายน 2557 จาํนวนไม่เกนิ 5,000 

ลา้นบาท, ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 21/2559 เมอืวนัท ี 26 เมษายน 2559 จาํนวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท และ                   

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี22/2560 เมอืวนัท ี20 เมษายน 2560 จาํนวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท และทปีระชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ ครงัท ี23/2561 เมอืวนัท ี27 เมษายน 2561 จาํนวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นนั วงเงนิสาํหรบัการออกหุน้กู้

รวมทงัสนิไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท  

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,397,261,571 13,029 690,300 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 99.9998) (ร้อยละ 0.0002) - -

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 ทงันี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทปีระชมุวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี ขอให้

แจง้ต่อทปีระชมุทราบเพอืลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอนื จะขอสรปุวา่                 

ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี 

 

 จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซงึมสีาระสาํคญัดงันี  

 

 นายปิน รตันฤาทยั ผูถ้อืหุน้ซงืมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัอยูใ่นระดบัใดของการจดัอนัดบั

เครดติเรทตงิ  

 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธรุกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า 

ทรสิเรทตงิคงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิ ไม่มหีลกัประกนัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ทรีะดบั 

“BBB+” 

 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ อตัราสว่นหนีสนิต่อทุน และดอกเบยี

จา่ยมกีารเปลยีนแปลงอยา่งไร 

 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธรุกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า 

อตัราสว่นหนีสนิต่อทุนของบรษิทัเพมิขนึเลก็น้อย อนัเนืองมาจากในปี 2561 บรษิทัไดด้าํเนินการซอืหุน้คนืตามโครงการ

ซอืหุน้คนืเพอืบรหิารทางการเงนิ สง่ผลใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง และ Gearing Ratio เพมิขนึ อยา่งไรกด็ ี ในสว่นของ

ดอกเบยีจา่ยนัน อาจมกีารเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลงได ้ ขนึอยูก่บัว่าสามารถระบุหนีสนิเป็นตน้ทุนในโครงการใดๆ 

ไดห้รอืไม่ ซงึจะชว่ยลดสดัส่วนของหนีสนิลงได ้ ทงันี หนีสนิบางประเภทไม่สามารถระบุเป็นตน้ทุนของโครงการใด

โครงการหนึงไดช้ดัเจน 

 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแก้ไขเพมิเตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ

บรษิทั ซงึทาํหน้าทเีป็นเลขานุการในทปีระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงันี 

 

มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเพมิวงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพมิเตมิวงเงนิอกี

จาํนวน 10,000 ลา้นบาท ทงัน ี เมอืรวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รงันีกบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ไีดร้บั

อนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี18/2556 เมอืวนัท ี30 เมษายน 2556 จาํนวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทปีระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 19/2557 เมอืวนัท ี 29 เมษายน 2557 จาํนวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท, ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้              

ครงัท ี21/2559 เมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 จาํนวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท, ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี22/2560              

เมอืวนัท ี 20 เมษายน 2560 จาํนวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท และทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 23/2561 เมอืวนัท ี                 

27 เมษายน 2561 จาํนวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นนั วงเงนิสาํหรบัการออกหุน้กูร้วมทงัสนิไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท 

โดยมรีายละเอยีดตามทปีรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรอืง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้บีรษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอ

ขาย” แนบทา้ยรายงานการประชมุนีและถอืเป็นสว่นหนึงของรายงานการประชุมนีดว้ย 
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 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,397,974,900 หุน้ 

 

  ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

                     
 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน                

โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 

 

วาระที 9. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

 

  ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทปีระชมุ เป็นผูช้แีจงขอ้มลู

ประกอบการพจิารณาในวาระนีใหท้ปีระชุมทราบ ซงึนายนพพร บญุถนอม ไดแ้ถลงต่อทปีระชุมว่า บรษิทัมคีวามประสงค์

แกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั เพอืใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ และคาํสงัหวัหน้าคณะ

รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ซงึเพมิทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผา่นสอือเิลค็ทรอนิกสไ์ด ้ และ

แกไ้ขเพมิเตมิเรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอทปีระชมุ              

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จํานวน 2 ขอ้ ไดแ้ก ่ ขอ้ 24. เรอืงการจดัประชมุ

คณะกรรมการ เพอืเพมิทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ และขอ้ 30. 

เรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ซงึขอ้ความทแีกไ้ขใหม่ มดีงันี  

 

  “ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ ถา้กรรมการตงัแต่สองคนขนึไปรอ้งขอใหเ้รยีก

ประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน  14 (สบิส)ี วนันบัแต่วนัทไีดร้บัการรอ้งขอ ในการ

เรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้งึไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการสง่หนงัสอืนัดประชุมไป

ยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณจํีาเป็นรบีดว่นเพอืรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 

จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีนืและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านันกไ็ด ้

 

  หนงัสอืนัดประชุมดงักล่าวจะตอ้งระบุวนั เวลา และสถานททีปีระชุม รวมทงัวาระการประชุมและเอกสารที

เกยีวขอ้งกบัการประชุมนนั 

 

 

 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,383,423,781 13,685,707 865,412 ไม่มบีัตรเสีย

(ร้อยละ 99.7305) (ร้อยละ 0.2535) (ร้อยละ 0.0160) (ร้อยละ 0.0000)

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



 

 

   

สําเนานคีดัมาจากรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี24/2562 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                             หน้า 23 / 25  

           หากประธานกรรมการหรอืบคุคลทไีดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเหน็สมควร อาจใหจ้ดัการประชมุ

คณะกรรมการผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้และในการประชมุคณะกรรมการผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ระเบยีบ ประกาศ ขอ้กาํหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ทเีกยีวขอ้ง ทงัทมีอียู่แลว้ในปัจจุบนั หรอืทจีะมแีกไ้ขเพมิเตมิ                     

ในอนาคต 

  

           อนึง ในการสง่หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ อาจสง่ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ ทงันี ตามทกีฎหมาย

กาํหนด” 

 

 “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 (ส)ี เดอืน 

นบัแต่วนัสนิสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 

           การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอนืนอกจากทกีล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซงึคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุ้นคนหนึงหรอืหลายคนรวมกนันับ

จํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอืกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดก็ได ้   แต่ต้องระบุเรอืงและเหตุผลในการทขีอใหเ้รยีกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 45 (สสีบิหา้) วนั                  

นบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

             ในกรณีทคีณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถอืหุน้ทงัหลายซงึ

เขา้ชอืกนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอนืๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทบีงัคบัไวน้ันจะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สสีบิหา้) วนั

นับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถอืหุ้นทีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทเีกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอํานวยความสะดวกตาม

สมควร 

 

           ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทเีป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครงัใด จาํนวน      

ผูถ้อืหุน้ซงึมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามจํานวนทกีําหนดไวใ้นข้อ 32 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้องร่วมกนั

รบัผดิชอบชดใชค้า่ใช้จา่ยทเีกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครงันนัใหแ้กบ่รษิทั” 

 

  ทงันี ใหบุ้คคลทคีณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อีํานาจกระทําการแทนบรษิัทมอบหมายในการจด

ทะเบียนแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพมิเตมิถ้อยคาํ

เพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบยีน 

 

  จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอื 

ขอแกไ้ขเพมิเตมิ 

 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทปีระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงันี 
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มติทีประชุม  

 ทปีระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24. เรอืง

การจดัประชุมคณะกรรมการ เพอืเพมิทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์ได ้

และข้อ 30. เรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ เพอืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทแีก้ไขใหม่ 

ตามรายละเอยีดทเีสนอขา้งตน้ทุกประการ 

 

 ในวาระนี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทงัสนิ 5,397,974,900 หุน้ 

 

  ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

 

                    
 

 (คํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นทงัหมดทีมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน                

โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 

 

วาระที 10. พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

 

  ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด

ไวว่้า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอนื ๆ เพอืพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกวา่                              

หนึงในสามของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด 

 

 และเมอืไม่มผีูใ้ดเสนอเรอืงอนื ๆ ในระเบยีบวาระท ี 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทปีระชุมวา่ไดป้ระชุม

ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 

 

  จากนนัจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรอืงอนื ๆ ซงึมไิดบ้รรจไุวใ้นวาระ                                        

การประชุม 

 

 นายวชิยั กาญจนการณุ ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ บรษิทัควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์

เกยีวกบัการปฏบิตัตินกรณเีกดิอคัคภียัหรอืมเีสยีงสญัญาณเตอืนภยัในสถานทจีดัการประชุม 

 

 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง บัตรเสีย

(เสียง) (เสียง) (เสียง) (เสียง)

5,397,417,015 10 454,875 103,000

(ร้อยละ 99.9897) (ร้อยละ 0.0000) (ร้อยละ 0.0084) (ร้อยละ 0.0019)

จํานวนเสียงทงัหมดของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในดา้นอนืๆ 

เพอืใหม้ผีลประกอบการทเีพมิขนึหรอืไม ่

 

 นายอทุยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า สาํหรบัธรุกจิ              

ในดา้นอนืๆ ทบีรษิทัประสงคเ์ขา้รว่มลงทนุนนั บรษิทัจะคาํนึงถงึลกัษณะของธรุกจิทมีคีวามเกยีวขอ้งและการนํามาใช้

ประโยชน์เพอืการพฒันาทเีกยีวเนืองกบัธรุกจิหลกัในดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัเป็นสาํคญั 

 

 เมอืไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพมิเตมิ และไม่มผีูใ้ดเสนอเรอืงอนืใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์

ประธานในทปีระชุม จงึกลา่วปิดประชมุและขอบคณุผูถ้อืหุน้ทไีดส้ละเวลามาร่วมประชุม  

 

 ปิดประชมุเวลา 15.30  น. 

 

 อนึง หลงัจากเรมิการประชมุไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพอืเขา้รว่มประชุมเพมิขนึ โดยมจีาํนวน                

ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพมิขนึจาก ณ เวลาทเีปิดประชุม รวมทงัสนิเป็น 896  ราย                   

นบัจาํนวนหุน้ทถีอืรวมกนัไดท้งัสนิ 5,397,974,900  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 37.5832  ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายแลว้ทงัหมด

ของบรษิทั 

 

 

      ลงชอื             -โกวทิย ์ โปษยานนท-์ ประธานทปีระชุม 

                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  

 

      ลงชอื             -นพพร  บุญถนอม-   เลขานุการในทปีระชมุ 

                 (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 

      ลงชอื            -จนิดา เอยีมศรยิารกัษ-์  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

               (นางสาวจนิดา เอยีมศรยิารกัษ)์      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ทีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 

ประเภทหุน้กู ้

 

 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชอืผู้ถือหรอืไม่ระบุชือผู้ถือ มีประกนัหรอืไม่มปีระกนั มีหรอืไม่มี

ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทงันี ขนึอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู้

ในแต่ละครงั 

วงเงนิ 

 

 

 

 

มูลค่าหุ้นกู้ของบรษิัทฯ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทยีงัมิได้ไถ่ถอนทงัหมดทุกประเภท ณ ขณะใด

ขณะหนึง จะต้องมจีํานวนไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอนืทเีทยีบเท่า ทงันี สามารถ

เสนอขายหุ้นกู้เพือทดแทนหุ้นกู้เดิมทีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน 

(Revolving Basis) ทังนี หุ้นกู้ทีบริษัทฯออกจําหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รบัการไถ่ถอนไม่ว่า                  

ณ ขณะใดขณะหนึงจะตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งต้น 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอนืทเีทยีบเท่าภายในวงเงนิ 

อตัราดอกเบยี  ขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทอีอกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

อายุของหุน้กู ้

 

  

ขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทอีอกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครงั โดยสามารถกําหนดให้มี

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุของหุน้กูห้รอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กูท้คีรบกําหนดไถ่ถอนเมอื

มกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด  

 

 

ผูถ้ือหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มีสทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกูค้นืก่อนกําหนด และบรษิัทมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่

ถอนหุน้กูค้นืก่อนกําหนด หรอืบรษิทัอาจกําหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนกาํหนดในกรณี

พเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทงันี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงอืนไข

ในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทวัไป และ/หรอื ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ                  

ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซงึอาจเสนอขายครงัเดยีวเตม็จํานวนวงเงนิหรอืเสนอขายเป็น

คราวๆ ไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูด้ําเนินการใด ๆ  อนัจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพือให้เป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด ซงึรวมถึงแต่ไม่จํากดั

เรอืงดงัต่อไปนี 

(1) มลูค่าทตีราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบยี วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอ

ขาย อายุ การไถ่ถอน 

(2) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน                   

จดัอนัดบัความน่าเชอืถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอนืใด 

ในกรณทีจีะตอ้งมกีารแต่งตงัตามกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง หรอืในกรณีอนืใดตามทเีหน็ควร 

( ) ตดิต่อ เจรจา เขา้ทํา ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อใหข้อ้มูล 

ยนืเอกสาร หลกัฐาน กบัสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้อง หรือจําเป็น                    

ไดทุ้กประการตามทเีหน็ควร 

 


