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รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 
 ณ สิริ แคมปัส เลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง  

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรงุเทพมหำนคร 10110 
         

 
ก่อนเร่ิมกำรประชมุ 
 
 เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั ทีป่รกึษำกฎหมำย และผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั ทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุม ดงันี้  
 
 กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ  
 1. นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร  
     ประธำนอ ำนวยกำร 
      ประธำนกรรมกำรลงทุน 
      ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 
 2. นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร 
      กรรมกำรอสิระ 
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ       
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 3. นำยเศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำร 
      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
      ประธำนกรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
      รองประธำนกรรมกำรลงทุน 
      รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 
 4. นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมกำร 
      ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
      กรรมกำรลงทุน 
      กรรมกำรบรหิำร  
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 5. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 
 
 
 6. นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 
 
  7. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ  
      กรรมกำรตรวจสอบ  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   

 
   8. นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ  
      ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
   9. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
 
  10. นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
      กรรมกำรลงทุน  
      กรรมกำรบรหิำร 
      ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
 
 11. นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ กรรมกำร 
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      กรรมกำรลงทุน  
 
 กรรมกำรทัง้หมด 11 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 
 อนึ่ง กรรมกำรอิสระบำงท่ำนได้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้วย  ทัง้นี้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำวไม่มีส่วน 
ได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวำระกำรประชุม ยกเว้นระเบียบวำระที่ 10 "พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2563" ซึ่ง 
ถอืว่ำมส่ีวนไดเ้สยีพเิศษ   
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 ผูบ้รหิำรสงูสุดดำ้นกำรเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ 
 
 ทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำยเทพชล  โกศล                     ทีป่รกึษำกฎหมำย แห่งบรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ ำกดั 
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ                 ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
 
 เลขำนุกำรในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 1. นำยนพพร บุญถนอม  เลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 2. นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์ ผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
 นอกจำกนี้ บรษิทัไดน้ ำเสนอค ำแนะน ำกำรลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทรำบถงึวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนน ตลอดจน
กำรนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งจะต้องลงมตใินแต่ละระเบยีบวำระ เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมรบัทรำบโดยทัว่กนั 
ดงันี้ 
 
 (1) ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ประธำนฯ จะเรยีนถำมในทุก ๆ วำระว่ำ จะมผีูใ้ดคดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถำ้
ไม่มผีูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีง ประธำนฯ กจ็ะขอสรุปวำระนัน้ ๆ ว่ำ ผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัติำมทีป่ระธำนฯ 
เสนอ แต่ถ้ำหำกมผีูใ้ดคดัคำ้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ประธำนฯ จะขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะคดัคำ้นหรอืงดออกเสยีง
ท ำกำรลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบตัรลงคะแนนให้กับท่ำนผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน โดยกำ
เครื่องหมำย กำกบำท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบตัรลงคะแนน จำกนัน้เมื่อประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสยีง 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพื่อมำนับคะแนน 
 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่ำหนึ่งหุน้เท่ำกบัหนึ่งเสยีง 
 
 (3) กำรนับคะแนน จะนับคะแนนเสยีงเฉพำะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีงในแต่ละระเบยีบ
วำระเท่ำนั ้น โดยจะน ำคะแนนเสียงไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่  
เขำ้ร่วมประชุม และถอืว่ำคะแนนเสยีงส่วนทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตำมทีเ่สนอในระเบยีบวำระนัน้ ๆ  
 
 ทัง้นี้ ยกเวน้ส ำหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคี ำสัง่ระบุกำรลงคะแนนเสยีงมำในหนังสอืมอบ
ฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจำกบรษิทัจะนับคะแนนเสยีงตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในหนังสอืมอบฉนัทะ 
 
 อนึ่ง เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผูถ้ือหุน้ และกำรปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ  โดยไดป้ระกำศ
หลกัเกณฑ์ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่6 มกรำคม 2563 – 13 กุมภำพนัธ์ 2563 ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้
มไิดเ้สนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่ำงใด  
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เร่ิมกำรประชุม เวลำ 14.00 น. 
 
 นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชุม ("ประธำนฯ") โดยประธำนฯ กล่ำวตอ้นรบั
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดม้อบหมำยให ้นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั 
แถลงต่อทีป่ระชุมทรำบถงึวธิกีำรด ำเนินกำรประชุม ซึ่งจะเป็นกำรด ำเนินกำรประชุมแบบกระชบั เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) และมอบหมำยใหน้ำยเทพชล โกศล เป็นผูช้่วยด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบ
วำระกำรประชุม  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อกำรดแูลสุขอนำมยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) บรษิทัจะด ำเนินกำรประชุมดงันี้  

 
(1)  บริษัทจะด ำเนินกำรประชุมให้มีควำมกระชับมำกที่สุด โดยใช้เวลำในกำรประชุมไม่เกินหนึ่งชัว่โมงครึ่ง                  

ซึง่บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค ำถำมล่วงหน้ำมำยงับรษิทัตำมทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้  
 
(2)  ในกำรถำมค ำถำม บรษิัทขอควำมกรุณำท่ำนผูถ้ือหุน้ยกมอืและแจง้ชื่อ -นำมสกุล และเดนิไปที่ไมโครโฟน โดย

บรษิทัจะเปลีย่นผำ้คลุม Microphone ส ำหรบักำรสอบถำมและแสดงควำมคดิเหน็ในกำรประชุมในทุก ๆ ครัง้  
 
(3) บรษิทัจะตอบค ำถำมในทีป่ระชุมเฉพำะเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุมเท่ำนัน้ ส ำหรบัค ำถำมอื่น ๆ ทีไ่ม่ได้

ตอบในทีป่ระชุม บรษิทัจะตอบค ำถำมดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัในภำยหลงั  
 
 นำยเทพชล โกศล ผูด้ ำเนินกำรประชุมไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ซึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำร
ในทีป่ระชุม แจง้สรุปจ ำนวนผูถ้อืหุน้และจ ำนวนหุน้ทีม่ำลงทะเบยีนในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้   
 
 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรในทีป่ระชุม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่22 มถิุนำยน 2563 
(วนั Record Date เพื่อก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุม) มจี ำนวนทัง้หมด 45,862 รำย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 
หุน้       
 
 ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม รวม 204 รำย นับจ ำนวนหุ้นที่มำประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,305,153,143 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.4226 ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้   
 
 ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุม และไดม้อบหมำยใหน้ำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั 
เป็นผูช้่วยด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระกำรประชุม โดยนำยเทพชล โกศล ไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระที่
ระบุในหนังสอืเชญิประชุม ดงันี้  
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วำระท่ี 1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24/2562  
 ซ่ึงจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำและส่งรำยงำนกำรประชมุครัง้ดงักล่ำวใหท้่ำนผูถ้อืหุน้
พจิำรณำรบัรองแลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้ ซึง่ในวำระนี้คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรอง
รำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ 
   
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีด ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ข
เพิม่เตมิ  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 24/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่            
29 เมษำยน 2562 ตำมทีเ่สนอ  
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,446,980,339 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้  
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,446,890,339 90,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9986)  (รอ้ยละ 0.0014) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วำระท่ี 2. พิจำรณำรบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทั  

และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
 

นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร
บรษิัท ซึ่งบรษิัทที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว และขอน ำเสนอภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
2562 และแผนงำนประจ ำปี  2563 ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  
 
 ณ สิ้นปี  2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ ำนวน 108,336 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก                      
ปีก่อนเป็นจ ำนวน 12,979 ลำ้นบำท หรอืประมำณรอ้ยละ 14 โดยจ ำแนกไดด้งันี้               
 - ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย และทีด่นิรอกำรพฒันำ ประมำณร้อยละ 75  
 - เงนิสด รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 11   
 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 12  
 - ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ประมำณรอ้ยละ 3 
 
 หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 76,461 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก
ปีก่อนประมำณรอ้ยละ 19 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้มจี ำนวน 31,875 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 1,023 ล้ำนบำท เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน  

 
 ในดำ้นของงบก ำไรขำดทุน ในปี 2562 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมรีำยไดร้วมทัง้สิน้ 26,291 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 
3 จำกจ ำนวน 27,146 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร อย่ำงไรกด็ ีค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินกำรในปี 2562 เท่ำกบั 4,644 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16 ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิัทมกี ำไรก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงนิและภำษ ีเป็นจ ำนวน 3,833 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธใินปี 2562  เพิม่ขึน้เป็น 2,392 ล้ำน
บำท หรอืเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 17  

 
 ส ำหรบัอตัรำก ำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรำยได้จำกกำรขำยโครงกำร ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 
29.01 ลดลงจำกปีก่อนเลก็น้อย ส่วนอตัรำก ำไรสุทธ ิ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 7.54 เป็นรอ้ยละ 9.10 ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทน                        
ผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 6.62 เป็นรอ้ยละ 7.63 
 
 นอกจำกนี้ อตัรำส่วนหนี้สินเฉพำะส่วนที่มดีอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจำก 1.56 เท่ำ                               
มำอยู่ที่ 1.82 เท่ำ ทัง้นี้ หนี้สินเฉพำะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2562 เท่ำกับ 57,867 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นเงินกู้ส ำหรับ
โครงกำร จ ำนวน 19,705 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 34 หุน้กู้ชนิดไม่มหีลกัประกนั จ ำนวน 31,265 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
54 และเงนิกูย้มือื่น จ ำนวน 6,897 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 12 
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 ก ำไรสุทธติ่อหุ้นในปี 2562 เพิม่ขึ้น จำก 0.14 บำท เป็น 0.17 บำท โดยจ่ำยเงนิปันผลต่อหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 
0.08 บำท โดยแบ่งเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลครัง้ทีห่นึ่ง ในอตัรำหุน้ละ 0.02 (สองสตำงค์) เมื่อวนัที ่10 กนัยำยน 
2562 และกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ที่สอง ในอัตรำหุ้นละ 0.06 (หกสตำงค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 
ตำมล ำดบั ทัง้นี้ รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้ดงักล่ำว จะขอน ำเสนอต่อที่ประชุม
รบัทรำบในวำระที ่8 ต่อไป 
 
 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิปี 2562  
 
 ในปี 2562 บรษิัทมรีำยได้รวม 26,291 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ จ ำนวน 19,260 
ลำ้นบำท และรำยไดท้ีม่ำจำกธุรกจิบรกิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 5,050 ลำ้นบำท ส่วนทีเ่หลอืเป็นรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 1,981 
ลำ้นบำท 
 
 ในดำ้นของรำยไดจ้ำกโครงกำรเพื่อขำยในปี 2562 ซึ่งมจี ำนวน 19,126 ล้ำนบำท แบ่งสดัส่วนรำยไดเ้ป็นดงันี้ 
โครงกำรบำ้นเดีย่ว รอ้ยละ 57 โครงกำรทำวน์เฮำส ์รอ้ยละ 13 โครงกำรมกิซ ์รอ้ยละ 1.5 และโครงกำรคอนโดมเินียม รอ้ยละ 
28  ทัง้นี้ และมโีครงกำรเปิดใหม่ในปี 2562 รวมทัง้สิ้น 20 โครงกำร คดิเป็นมูลค่ำโครงกำรรวมทัง้สิ้น 29,579 ล้ำนบำท 
ประกอบดว้ย บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 8 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 15,498 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 52 ของมลูค่ำรวม, ทำวน์เฮำส์
และมกิซ์ จ ำนวน 8 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 7,382 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม (ภำยใตบ้
มจ.แสนสริ)ิ จ ำนวน 4 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 6,699 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 23 ของมลูค่ำรวม 

  
 แผนงำน ปี 2563  
 
 ในดำ้นของแผนงำนในปี 2563 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ ำคญัหลำยประกำร ดงันี้ 
 - มุ่งเน้นกำรเป็นผูน้ ำในตลำดทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบซึง่ยงัคงมตีลำดทีม่คีวำมตอ้งกำรทีอ่ยู่อำศยัทีแ่ทจ้รงิ 
 - มุ่งเน้นกำรบรหิำรสนิคำ้คงเหลอือย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
 - ขยำยขอบเขตกำรสื่อสำรของแบรนดใ์หเ้ขำ้ถงึตลำดมวลชนทีใ่หญ่ขึน้ 
 - ผลกัดนักำรขยำยธุรกจิบรกิำรและธุรกจิทีส่รำ้งรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกรำยไดห้ลกัจำกธุรกจิกำร
ขำยอสงัหำรมิทรพัย์ โดยเน้นพฒันำช่องทำงกำรบรกิำรขำยต่อและปล่อยเช่ำส ำหรบัลูกค้ำ และบรกิำรเพื่อส่งเสรมิกำรอยู่
อำศยัอื่นๆ 
 - ต่อยอดแนวคิด “Sansiri Green Mission” เข้ำกับกำรพฒันำผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท เพื่อส่งเสริม
ควำมยัง่ยนืดำ้นสิง่แวดลอ้ม  

 
โครงกำรเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทัง้สิ้น 15 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำโครงกำรรวมทัง้สิ้น 19,842 ล้ำนบำท 

ประกอบดว้ย บ้ำนเดีย่ว จ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 5,268  ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 27 ของมูลค่ำรวม ทำวน์เฮำส์
และมกิซ์ จ ำนวน 10 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 12,026 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 61 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม จ ำนวน 
2 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 2,548 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 13 ของมลูค่ำรวม 
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อนึ่ง เป้ำยอดขำย หรือ presale target ในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 68 จำก 20,806 ล้ำนบำท เป็น 

35,000 ลำ้นบำท  
 
ส ำหรบัยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิหรอื Presale Backlog (ขอ้มูล ณ วนัที ่6 กรกฎำคม 2563)           

มีอยู่ประมำณ 38,422 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรู้รำยได้ใน ปี 2563 ประมำณ 23,077 ล้ำนบำท, ปี 2564 ประมำณ 
8,704 ลำ้นบำท ปี 2565 ประมำณ 6,416 ลำ้นบำท และในปี 2566 อกีประมำณ 225 ลำ้นบำท 

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

(มหำชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอร์ปอเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มูล ณ วนัที่ 6 กรกฎำคม 2563) มอียู่ประมำณ 
14,532 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรู้รำยได้ในปี 2563 ประมำณ 10,167 ล้ำนบำท, ปี 2564 ประมำณ 2,834 ล้ำนบำท 
และในปี 2565 อกีประมำณ 1,531 ลำ้นบำท  

 
ควำมคบืหน้ำของกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 
 
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) มีมติให้กำรรับรองบริษัท            

แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่12 
กุมภำพนัธ์ 2561 โดยกำรรบัรองดงักล่ำวจะมอีำยุ 3 ปีนับจำกวนัทีม่มีตใิหก้ำรรบัรอง ซึ่งขณะนี้ บรษิทัไดย้ื่นเรื่องต่อ CAC 
เพื่อขอรบัรองกำรต่ออำยุในฐำนะสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีด ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ข
เพิม่เตมิ  

 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,381,440 หุน้ 
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 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,431,769,541 90,000 17,521,899 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7269) (รอ้ยละ 0.0014) (รอ้ยละ 0.2717) - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 3. พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ทัง้นี้ นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมใน
สำระส ำคญัเกีย่วกบัวำระที ่3 - 6 เพื่อใหท้ีป่ระชุมทรำบในครำวเดยีวกนั 
 
 นำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมโดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัว่ำ เนื่องจำกบรษิทัมแีผนทีจ่ะออกและ
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant) เพื่อหำพนัธมติรทำงธุรกจิกบั
บรษิัท เพื่อเตรยีมควำมพร้อมและเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงด้ำนกำรเงนิของบรษิทั เพื่อให้บรษิัทมีควำมยดืหยุ่นทำง
กำรเงนิในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต เพื่อส ำรองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั และเพื่อช ำระคนืหนี้
บำงส่วนใหแ้ก่สถำบนัทำงกำรเงนิเมื่อมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (private placement) และบรษิัทมโีครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บรหิำร/พนักงำนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย 
ครัง้ที ่8 (โครงกำร ESOP # 8) เพื่อใหก้รรมกำรและพนักงำนมส่ีวนร่วมในควำมเป็นเจำ้ของบรษิทั และเพื่อเป็นสิง่จงูใจและ
เสรมิสรำ้งขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่พนักงำนในกำรปฏบิตังิำนเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ อกีทัง้เพื่อเป็นสิง่จงูใจ
บุคลำกรที่มคีวำมสำมำรถและมปีระสทิธภิำพในกำรท ำงำนกบับรษิัทในระยะยำว อนัจะส่งผลดตี่อกำรปฏบิตังิำนและกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิทัในอนำคต ประกอบกบับรษิทัมแีผนที่จะเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) นัน้ 
 
 บริษัทจึงมีควำมประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 4,922,000,000.00 บำท จำกทุน 
จดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 16,224,125,722.40 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 21,146,125,722.40 บำท โดยกำรออกหุน้
สำมญัเพิม่ทุนใหม่จ ำนวน 4,600,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท (รำยละเอยีดปรำกฏอยู่ในแบบรำยงำนกำร
เพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4) ซึ่งได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชญิประชุมในครัง้นี้) และแก้ไขเพิม่เติม
หนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้  
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"ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน : 21,146,125,722.40 บำท  

  แบ่งออกเป็น  : 19,762,734,320 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ  : 1.07 บำท  
                        โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สำมญั  : 19,762,734,320 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  :          -           หุน้" 
  
 โดยมอบหมำยใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั
มอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ  
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั และกำรยื่นขอจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย์ กำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงค ำขอหรอืขอ้ควำมในเอกสำรดงักล่ำวทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดทะเบยีน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมทัง้มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตำมทีเ่ห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั และกำรตคีวำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตำมค ำแนะน ำหรอืค ำสัง่ของนำยทะเบยีนหรือ
เจำ้หน้ำที ่
 
  คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำแล้วเหน็ว่ำ เนื่องจำกบรษิทัมแีผนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) โครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ใหแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำร/พนักงำนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทั
ย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) และแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล                           
ในวงจ ำกดั (private placement) ตำมที่กล่ำวขำ้งต้น บรษิัทจงึมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน ซึง่กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัและกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนดงักล่ำว
มคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ดงักล่ำว  
 
 จำกนัน้จึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมรำยละเอียดและแสดงควำมคิดเห็น ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถำม
รำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระที ่3 - 6 พรอ้มกนั ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  

 
 นำยอดเิรก พพิฒัน์ปัทมำ อำสำพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจำกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถำมว่ำ 
กำรก ำหนดดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กู ้perpetual bond ในอตัรำรอ้ยละ 8.5 ต่อปี ถอืว่ำค่อนขำ้งสงู อกีทัง้ยงัมสีทิธไิดร้บัดอกเบีย้
ก่อนผูถ้อืหุน้ อยำกทรำบว่ำ เหตุใดบรษิทัจงึจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูล้งทุนในหุน้กู ้perpetual bond โดยไม่คดิมลูค่ำ
เป็นกำรเพิม่เตมิอกี 
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 นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ                        
ผูถ้อืหุน้บำงท่ำนอำจจะมคีวำมสบัสนในเรื่องของขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้กู้ (perpetual bond) เน่ืองจำกมกีำรประชำสมัพนัธแ์ละ
เปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนในช่วงเวลำทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้นี้ อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 8.5 ต่อปี ทีท่่ำนผูถ้อืหุน้กล่ำวถงึนัน้                          
เป็น perpetual bond ลอ็ตทีเ่สนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป หรอืทีเ่รยีกว่ำ Public Offering (PO) จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท                   
ซึง่เป็นคนละลอ็ตกบั perpetual bond ทีอ่อกใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั หรอืทีเ่รยีกว่ำ Private Placement ซึง่จะไดร้บัจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยไมค่ดิมลูค่ำ โดยจะก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ต่อไป คำดว่ำอตัรำดอกเบีย้อำจอยู่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 7.5  
 
 นำงสำวณฐำพร ธรีภำพวงศ ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ สอบถำมว่ำ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้กบุ่คคล               
ในวงจ ำกดั (PP Warrant) นี้ สำมำรถซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดห้รอืไม่ หรอืมขีอ้จ ำกดักำรโอนหรอืไม่ 
 
 นำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผู้บรหิำรสำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ
บรษิัทจะไม่รบัจดทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant) ดงักล่ำว โดยก่อนกำร
ออกและเสนอขำย PP Warrant บรษิทัจะตอ้งจดขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไป  
 
 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแก้ไขเพิม่เตมิ นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดแ้จง้
ต่อทีป่ระชุมว่ำ วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผู้ถือหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัค้ำน หรอืงดออกเสยีง ขอให้แจง้ต่อทีป่ระชุม
ทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้  
 
มติท่ีประชุม  
 
 ที่ประชุมพจิำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิ                                
ขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน ตำมทีเ่สนอ   
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 
6,059,754,753 389,890,320 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.9549) (รอ้ยละ 6.0451) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วำระท่ี 4. พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant) 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งหำพนัธมติรทำงธุรกจิกบับรษิทั เพื่อระดมทุนและใชเ้งนิทุนเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน เพื่อกำรขยำย
ธุรกจิและเสรมิสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยของบรษิทั ซึ่งจะท ำใหฐ้ำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั                      
มคีวำมแขง็แกร่งและมัน่คงยิง่ขึน้ และสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้นอกจำกนี้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถลงทุนใน
โครงกำรตำมงบประมำณทีบ่รษิทัไดต้ัง้เป้ำหมำยไวไ้ด ้
 
 บริษัทจึงมีควำมประสงค์ที่จะออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน                  
ไม่เกิน 2,500 ล้ำนหน่วย โดยไม่คดิมูลค่ำกำรเสนอขำยและมอีตัรำกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สำมญั ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ1.10 บำทต่อหุน้ และมอีำยุ 5 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูล้งทุนทีจ่ะจองซื้อและได้รบักำรจดัสรรหุน้กู้ทีค่รบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อมกีำรเลกิบรษิทั (perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะ
ออกและเสนอขำยโดยมมีูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 2,500 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ภำยใต้วงเงนิกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้ที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุ้น ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 ของบรษิทั เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 ซึ่งผูล้งทุน
จะได้รบัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อกำรจองซื้อหุน้กู้ 1 บำท โดยผู้ลงทุนดงักล่ำวเป็นผูล้งทุนทีม่ศีกัยภำพและ
สำมำรถลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ซึ่งไดแ้ก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิตบิุคคลต่ำงประเทศทีถู่กจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำย
ต่ำงประเทศ และจะถูกถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย partnership funds  ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่
ผูจ้ดักำรกองทุนมอี ำนำจบรหิำรและตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรลงทุนของกองทุน) ทีถู่กจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งมี
ผู้จดักำรกองทุน คอื Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ได้รบัอนุญำตจำกหน่วยงำนก ำกับดูแล
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกำ       
(U.S. Securities and Exchange Commission) ในกำรบรหิำรทรพัย์สนิใหแ้ก่กองทุนต่ำง ๆ อนัเป็นกำรเสนอขำยต่อบุคคล
ในวงจ ำกัด (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่                 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหำคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัท                     
จดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิำยน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
 ทัง้นี้ ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดั (private placement) ที่ออกและเสนอ
ขำยใหก้บับุคคลดงักล่ำวจะไม่ไดเ้ขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และไม่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถงึ รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้
สำมญัของบรษิัทในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีติเสนอวำระต่อ                   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บรษิัทเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในสรุปรำยละเอียด
เบื้องต้นของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
(private placement) (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 5) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้   
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 โดยมอบหมำยใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั
มอบหมำย เป็นผูม้อี ำนำจในกำร (ก) พจิำรณำก ำหนด แก้ไข และเพิม่เตมิรำยละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวตำมทีเ่หมำะสม และเท่ำทีไ่ม่ขดั หรอืแยง้กบัประกำศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึ่งรวมถงึระยะเวลำกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิวธิกีำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิกำรช ำระรำคำ วนัออกใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิรำยละเอยีดและขัน้ตอนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิลกัษณะ
และรำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ข) ตดิต่อ เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำม แกไ้ข สญัญำ เอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั 
หนังสอืบอกกล่ำว และหลกัฐำนทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพยีง กำรจดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกระทรวงพำณิชย ์กำรตดิต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว 
เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค ำขอหรอืขอ้ควำมในเอกสำรดงักล่ำวทีเ่กี่ยวขอ้ง และ (ค) ด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนและหุ้นรองรบัต่อบุคคลในวงจ ำกัด (private placement) 
ดงักล่ำวประสบผลส ำเรจ็ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ เพื่อใหผู้ล้งทุนทีจ่ะจองซื้อใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่
ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) ซึ่งเป็นผูท้ีจ่ะจองซื้อและไดร้บักำรจัดสรรหุน้กู้ทีค่รบก ำหนดไถ่ถอน
เมื่อมกีำรเลกิบรษิทั (perpetual bond) ที่บรษิัทจะออกและเสนอขำยโดยมมีูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกนิ 2,500 ล้ำนบำท 
ซึง่อยู่ภำยใตว้งเงนิกำรออกและเสนอขำยหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่24/2562 ของ
บรษิทั เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 เขำ้มำช่วยเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งทำงด้ำนกำรเงนิของบรษิทัและเป็นพนัธมติรทำง
ธุรกจิกบับรษิทั เน่ืองจำกผูล้งทุนดงักล่ำวมศีกัยภำพและสำมำรถลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ดงันัน้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant) ดงักล่ำว 
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ที่ประชุมพจิำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant)  ตำมทีเ่สนอ   
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้    
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,403,799,499 45,845,574 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.2892) (รอ้ยละ 0.7108) - - 
  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 5. พิจำรณำอนุมติัโครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
 ของบริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษทั  
  และ/หรือ บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 8 (โครงกำร ESOP # 8)   
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
เพื่อให้ผู้บริหำร/พนักงำน มีส่วนร่วมในควำมเป็นเจ้ำของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่
ผู้บริหำร/พนักงำนในกำรปฏิบตัิงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและ                 
มปีระสทิธภิำพในกำรท ำงำนกบับรษิทัในระยะยำวนัน้  
 
 บรษิทัจงึมคีวำมประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัท แสนสริ ิ
จ ำกดั (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บรหิำร/พนักงำนของบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) 
จ ำนวนไม่เกนิ 700 ลำ้นหน่วย โดยไม่คดิมลูค่ำกำรเสนอขำยและมอีตัรำกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สำมญั ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ1.10 บำทต่อหุน้ และมอีำยุ 5 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
 
 ทัง้นี้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัทตำมโครงกำร ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขำย
ให้กับบุคคลดงักล่ำวจะไม่ได้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ และไม่ เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถงึ รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้
สำมญัของบรษิัทในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีติเสนอวำระต่อ                   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บรษิัทเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในสรุปรำยละเอียด
โครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ใหแ้ก่กรรมกำร 
และผูบ้รหิำร/พนักงำนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (ESOP # 8) (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 6) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผู้ถือหุ้น
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 
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 โดยมอบหมำยใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั
มอบหมำย เป็นผูม้อี ำนำจในกำร (ก) พจิำรณำก ำหนด แก้ไข และเพิม่เตมิรำยละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวตำมทีเ่หมำะสม และเท่ำทีไ่ม่ขดั หรอืแยง้กบัประกำศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รวมถงึระยะเวลำกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิวธิกีำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิกำรช ำระรำคำแสดงสทิธ ิลกัษณะ
และรำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ข) ตดิต่อ เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำม แกไ้ข สญัญำ เอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั 
หนังสอืบอกกล่ำว และหลกัฐำนทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดั
เพยีง กำรจดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกระทรวงพำณิชย ์กำรตดิต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว 
เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค ำขอหรอืขอ้ควำมในเอกสำรดงักล่ำวทีเ่กี่ยวขอ้ง และ (ค) ด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัตำมโครงกำร ESOP # 8 ดงักล่ำวประสบผลส ำเรจ็ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัโิครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บรหิำร/พนักงำนของบรษิทั 
และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงกำร ESOP # 8) เน่ืองดว้ยขอ้เทจ็จรงิและเหตุผลขำ้งตน้ 
  
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่
มผีู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
คดัค้ำนกำรออกและเสนอขำยดงักล่ำว โดยผู้ถือหุ้นที่มส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระนี้  หำก                    
ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงคท์ีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออกเสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม 
 

ทีป่ระชุมพจิำรณำแล้ว มมีติอนุมตัโิครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) ใหแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำร/พนักงำนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงกำร 
ESOP # 8) ตำมทีเ่สนอ   

 
ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,373,178,787 หุน้ 
 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ                   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน คดัคำ้นกำรออกและเสนอขำยดงักล่ำว ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,983,258,233 389,920,554 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.8819) (รอ้ยละ 6.1181) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 6. พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
เนื่องจำกในวำระที ่3 ได้มกีำรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทและแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ นัน้  
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัจงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ (รำยละเอยีดปรำกฏอยู่ใน (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 5 และ 6) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้)  
 

1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ ำนวนไม่เกิน 2,500 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (private placement) 
จ ำนวนไม่เกนิ 2,500 ลำ้นหน่วย  

 
2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 700 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท เพื่อรองรบั

กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และ
ผูบ้รหิำร/พนักงำนของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงกำร ESOP # 8) จ ำนวนไม่เกนิ 700 ลำ้นหน่วย  

 
3) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 1,400 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท  

(ซึง่คดิเป็นจ ำนวนประมำณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหม้ี
กำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้
เดยีวเตม็จ ำนวนหรอืแต่บำงส่วนกไ็ด้ และจะจดัสรรในครำวเดยีวกนัหรอืเป็นครำว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ำกดัทีจ่ะ
ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหำคม 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย
ขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิำยน 2546 (รวมทัง้ที ่
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ได้มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) และเป็นผู้ลงทุนที่มฐีำนะทำงกำรเงนิมัน่คง และมศีกัยภำพในกำรลงทุนในบรษิทัได้จรงิ รวมทัง้มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรอืศกัยภำพในกำรอนัเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทั นอกจำกนี้ 
รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นกำรเสนอขำยหุน้
ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถงึ รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัของ
บรษิัทในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำรตดิต่อกนัแต่ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำรตดิต่อกนั ก่อนวนัก ำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้น โดยวนัก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัแรกที่เสนอขำยหุ้นต่อ                              
ผูล้งทุน 

 
โดยมอบหมำยใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั

มอบหมำย เป็นผูม้อี ำนำจในกำร (ก) พจิำรณำก ำหนดรำยละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่ำวตำมทีเ่หมำะสม และเท่ำทีไ่ม่ขดั หรอืแยง้กบัประกำศ กฎเกณฑ์ หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง (ข) ตดิต่อ 
เจรจำ เข้ำท ำ ลงนำม แก้ไข สญัญำ เอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่ำว และหลกัฐำนที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีง กำรจดทะเบยีนที่เกี่ยวขอ้งต่อ
กระทรวงพำณิชย์ กำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อ
หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค ำขอหรือข้อควำมใน                     
เอกสำรดงักล่ำวที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกำรน ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์ฯ และ (ค) ด ำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่ำวประสบ
ผลส ำเรจ็ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัได้พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ ที่ประชุมผู้ถอืหุน้สมควรอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัดงักล่ำว 
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้   
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,955,515,259 494,127,614 2,200 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 92.3387) (รอ้ยละ 7.6613) (รอ้ยละ 0.0000) - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 7. พิจำรณำอนุมติังบดลุและงบก ำไรขำดทุนซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษทั 
   ประจ ำรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 
  นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ ซึง่นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ด้
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อ                        
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำอนุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 
สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 ซึง่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแลว้ ตำมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้  
 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีด ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้ 
 
 นำยศริวิฒัน์ วรเวทวุฒคิุณ ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมดงันี้ 
 
 1.  ในงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2562 ปรำกฏว่ำ บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรบรหิำรโรงแรม จ ำนวน 145 ลำ้นบำท      
ในขณะทีม่ตีน้ทุนบรหิำรโรงแรม จ ำนวน 398 ลำ้นบำท ถอืวำ่ขำดทุนจำกกำรบรหิำรโรงแรมใชห่รอืไม่ และบรษิทับรหิำร
โรงแรมชื่อว่ำอะไร 

 
 2.  บรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ จ ำนวน 507 ลำ้นบำท อยำกทรำบว่ำ ทีด่นิดงักล่ำวตัง้อยูบ่รเิวณใด 

 
 3.  บรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 422 ลำ้นบำท อยำกทรำบว่ำ บรษิทัย่อยดงักล่ำว
ชื่อว่ำอะไร 

 
 4.  เหตใุดบรษิทัจงึตอ้งออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (PP Warrant) จ ำนวนมำก
ถงึ 2,500 ลำ้นหน่วย ปัจจบุนับรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เกนิกว่ำ 2 เท่ำแลว้ 
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 นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ 
 
 1. บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนซื้อหุน้ของกลุ่ม The Standard Hotel ซึง่มธีุรกจิบรหิำรโรงแรมจ ำนวน 5 แห่งในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ทัง้นี้ กำรซื้อหุน้ของกลุ่ม The Standard Hotel ดงักล่ำว เป็นผลใหต้อ้งบนัทกึรำยไดแ้ละรำยจ่ำยของ The 
Standard Hotel เขำ้มำในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัดว้ย  
 
 2. บรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยทีด่นิ จ ำนวน 507 ลำ้นบำท ซึง่เป็นทีด่นิทีบ่รษิทัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใด ๆ ตัง้อยู่
บรเิวณซอยทองหล่อ 4 

 
 3.  บรษิทัมกี ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 422 ลำ้นบำท ซึง่ไดแ้ก่ บรษิทั สริพิฒัน์ โฟร ์จ ำกดั 
ซึง่เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งของอำคำร สริ ิแคมปัส อนัเป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนใหญข่องบรษิทั  
 
 4.  บรษิทัไดอ้อกและเสนอขำย perpetual bond – PO ไปแลว้ประมำณ 3,000 ลำ้นบำท และมแีผนจะท ำกำร
ออกและเสนอขำย perpetual bond – PP อกีประมำณ 2,000 – 2,500 ลำ้นบำท รวมทัง้หมดประมำณ 5,500 ลำ้นบำท ซึง่
คำดว่ำ Gearing Ratio ของบรษิทั จะลดลงจำก 1.93 เท่ำ (ในไตรมำสที ่1) มำอยูท่ีป่ระมำณ 1.6 – 1.65 เท่ำ (ในปลำยปีนี้) 
 
 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดแ้จง้
ต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงคท์ีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออกเสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 
 ที่ประชุมพจิำรณำแล้ว มมีติอนุมตัิอนุมตัิงบดุลและงบก ำไรขำดทุนซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ ำรอบปีบญัช ี2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ตำมทีเ่สนอ   
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้   
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,431,423,174 700,000 17,521,899 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7175) (รอ้ยละ 0.0109) (รอ้ยละ 0.2716) - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 8. พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลจ ำนวนสองครัง้ 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ ซึง่นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่เป็นเรื่องที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวทุ้กปี ในอตัรำ 
รอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี จนกว่ำจะครบ รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนซึง่คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุม                       
ผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 จ ำนวน 54.68 ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ทัง้นี้ ในส่วนของกำรจ่ำยเงนิปันผล คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรรบัทรำบกำรจ่ำย               
เงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้ ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนรวมในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ                        
แปดสตำงค ์ โดยแบ่งเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ สองสตำงค ์ เมื่อวนัที ่ 10 
กนัยำยน 2562 เป็นกำรจำ่ยเงนิปันผลครัง้ทีห่นึ่ง และกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลครัง้ทีส่องจำกผลกำรด ำเนินงำน                          
ในปี 2562 ตำมงบกำรเงนิสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ หกสตำงค ์ เมื่อวนัที ่                                    
12 พฤษภำคม 2563 ซึง่กำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงกำลครัง้ทีส่องนี้ เพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จำกกำรเลื่อน
กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ ำหนดไวใ้นวนัที ่ 17 เมษำยน 2563 ออกไป และคณะกรรมกำรบรษิทัจะไม่เสนอ
จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 อกี 
 
 อน่ึง กำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำดงักล่ำวขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็ว่ำเหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และรบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปัน
ผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 1) จดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 จ ำนวน 54.68 ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยที่
ก ำไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ำรองดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 
 2) รบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้  ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนรวมในปี 2562 ให้แก่                            
ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท (แปดสตำงค)์ โดยแบ่งเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลงวดครึง่ปีแรกของปี 2562 
ในอตัรำหุ้นละ 0.02 (สองสตำงค์) เมื่อวนัที่ 10 กนัยำยน 2562 เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลครัง้ที่หนึ่ง และกำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลครัง้ทีส่องจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ตำมงบกำรเงนิสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั 
ในอตัรำหุ้นละ 0.06 (หกสตำงค์) เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 2563 ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ที่สองนี้ เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัที่ก ำหนดไวใ้นวนัที ่17 เมษำยน 2563 
ออกไป และคณะกรรมกำรบรษิทัจะไม่เสนอจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 อกี 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,449,555,073 90,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9986) (รอ้ยละ 0.0014) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 9. พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  และเลือกตัง้กรรมกำรใหม่เพ่ิมเติม 
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบริษัท                            
เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตัิ
บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งใน
สำมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี โดยบรษิทัมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 11 ท่ำน ดงันัน้ จงึมกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระในปีนี้ จ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย  
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   (1) นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  - กรรมกำรอสิระ 
   (2) นำยพรทตั อมตววิฒัน์   - กรรมกำรอสิระ 
   (3) นำยเศรษฐำ ทวสีนิ    - กรรมกำร 
   (4) นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ    - กรรมกำร 
 
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถอืหุน้ และกำรปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีบรษิัทได้ให้สทิธผิู้ถอืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โ ดยได้
ประกำศหลกัเกณฑผ์่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่6 มกรำคม 2563 – 13 กุมภำพนัธ ์2563 ซึง่ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบุคคลมำยงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดด้ ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ ซึ่งไดพ้จิำรณำถงึ 
Skill Metrix ตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท คุณสมบัติ ควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ของกรรมกำรทัง้สี่ท่ำนที่ครบวำระแล้ว เห็นว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ สำมำรถอุทศิเวลำใหบ้รษิทัไดอ้ย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบ มภีำวะผูน้ ำ 
รวมทัง้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมกำรบรษิทัตำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไม่เคย
เป็นพนักงำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ ดงันัน้ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำเลือกตัง้
กรรมกำรทัง้สีท่่ำนทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกีวำระหนึ่ง  และรำยชื่อทัง้หมด
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งให้
ผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้  
 
 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัใหพ้จิำรณำเลอืกตัง้
กรรมกำรใหม่เพิม่เตมิ จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก ่ นำยวรีะนันท ์ ชื่นสุวรรณ ซึง่เป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมมคีวำมรู ้
ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรของบรษิทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 
 คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้พิจำรณำกลัน่กรองอย่ำงรอบคอบและระมดัระวังตำม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัแลว้ เหน็ว่ำทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตั ิดงันี้ 
 
 (1)  เลอืกตัง้กรรมกำร 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นำยพรทตั อมตววิฒัน์, นำยเศรษฐำ 
ทวสีนิ และ นำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิซึ่งเป็นกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ต่อไปอกีวำระหนึ่ง และ  
 
 (2)  เลือกตัง้ให้ นำยวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ เข้ำเป็นกรรมกำรใหม่เพิ่มเติมของบริษัท  ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอย่ำงเหมำะสมแลว้ 
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ประเภทกรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

1 นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอิสระ 6,015,306,303 434,338,770 0 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.2657) (รอ้ยละ 6.7343) - -
2 นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ 6,017,713,503 431,931,570 0 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.3030) (รอ้ยละ 6.6970) - -
3 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการ 6,407,077,940 42,567,133 0 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 99.3400) (รอ้ยละ 0.6600) - -
4 นายวนัจกัร ์บุรณศริิ กรรมการ 6,407,077,940 42,567,133 0 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 99.3400) (รอ้ยละ 0.6600) - -
5 นายวรีะนนัท์ ชืน่สุวรรณ กรรมการอิสระ 6,002,731,100 214,386,187 232,527,786 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.0707) (รอ้ยละ 3.3240) (รอ้ยละ 3.6053) -

รายชือ่กรรมการ

  
 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่เสนอชื่อให้ได้รับกำรเลือกตัง้แทน
กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ รวมถึงรำยนำมและประวตัิของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่
เพิม่เตมิ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้ 
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรำยบุคคล 
 
 จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีด ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ข
เพิม่เตมิ  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้  
 
มติท่ีประชุม 
 
     ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเลอืกตัง้
กรรมกำรใหม่เพิม่เตมิ ตำมทีเ่สนอ ดงันี้ 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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 ทัง้นี้ นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และนำยพรทตั อมตววิฒัน์  ซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรต่อไปอกีวำระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระดว้ย 
 
วำระท่ี 10. พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนส ำหรับ

คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2563 
 

 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั                            
เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นำยนพพร บญุถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำ
ค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
(Nomination and Compensation Committee) ของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนตำมปกต ิ ประจ ำปี 2563 
ใหแ้ก่คณะกรรมกำร ในรปูของเบีย้ประชมุ ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ) ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
    
 (1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่ำตอบแทนประจ ำ  
   ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2562                      
ทีผ่่ำนมำ) กล่ำวคอื อตัรำท่ำนละ 20,000 บำท ต่อกำรประชมุคณะกรรมกำร 1 ครัง้ โดยก ำหนดเพดำนในกำรจ่ำยไวไ้ม่เกนิ
เดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หำกเดอืนใดมกีำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ครัง้ ใหจ้่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรเพยีงเท่ำอตัรำ
เบีย้ประชมุกรรมกำรในสองครัง้แรกเท่ำนัน้  
 
  (1.2) ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive director)   
   ก ำหนดค่ำตอบแทนพิเศษ ประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำร (non-executive 
director) จ ำนวน 6 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 4.2 ลำ้นบำท ดงันี้ 

 
กรรมกำรท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง อตัรำค่ำตอบแทนพิเศษ 

นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรอสิระ 

700,000 บำท 

นำยธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมกำร 700,000 บำท 
นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 700,000 บำท 
นำยศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 700,000 บำท 
นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ 700,000 บำท 
นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำร 700,000 บำท 
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 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี- 
 
  ค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อย ก ำหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ก ำหนดไวใ้นรปูของค่ำตอบแทนรำยเดอืน ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ) 
 

(2) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ) ดงันี้ 
 

ต ำแหน่ง ประเภทของค่ำตอบแทน 
ปี 2563  

 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  50,000 บำท / เดอืน 

กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  30,000 บำท / คน / เดอืน 
ประธำนในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / ครัง้ 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 

เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บำท / คน / ครัง้ 
 
หมำยเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรลงทุนและคณะกรรมกำรบรหิำร 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัิดว้ยคะแนนไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุม หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรของบรษิทั และค่ำตอบแทนส ำหรบั
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั ประจ ำปี 2563 ตำมทีเ่สนอ 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 2/3 (สองในสำม) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ              
ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,041,265,300 408,379,773 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.6682) (รอ้ยละ 6.3318) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 11. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอ
รำยละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนำยนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ซึ่งก ำหนดใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  
ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และก ำหนดค่ำสอบบญัช ี 
 
 คณะกรรมกำรโดยกำรพจิำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ 
ผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  เนื่องจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้สอบบญัชี
ดงักล่ำวมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด มคีวำมเชีย่วชำญในกำร
สอบบญัช ีและมผีลกำรปฏบิตังิำนเป็นทีน่่ำพอใจ และก ำหนดค่ำสอบบญัชสี ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็น
จ ำนวนเงิน 2.5 ล้ำนบำท ซึ่งไม่รวมค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ำยตำมจริง  ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืนัดประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               

 

   

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 : บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน)                                               หน้ำ 27 / 34  

 
รำยชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ี 

ผู้สอบบญัชี 
จ ำนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นำยโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  3182 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั  
ในระหว่ำงปี 2556 – 2557 และปี 2559  

2. นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกลุ  3516 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

3. นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 
4. นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทัในปี 2561 

และปี 2562 
5. นำงสำวรสพร เดชอำคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 
6. นำงสำวสุมนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 

 
 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี ทัง้นี้  ข้อมูล
เปรยีบเทยีบค่ำสอบบญัชใีนปีทีผ่่ำนมำ มดีงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
ค่ำสอบบญัช ี 2.5 ลำ้นบำท 2.3 ลำ้นบำท 
ค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 นอกจำกนี้  บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทัง้นี้                         
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ ไม่มี
ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระแต่อย่ำงใด 
 
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัิด้วยคะแนน
เสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึ่งมำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หำกผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงค์ทีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน  
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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มติท่ีประชุม 
 
  ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นำยโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่3182 
หรอื นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื 
นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นำงสำวสุมนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5872 แห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชไีวเ้ป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอย่ำงเหมำะสมแลว้ 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,449,449,063 196,010 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9970) (รอ้ยละ 0.0030) - - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วำระท่ี 12. พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
 
  นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิกรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำร
สำยงำนกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึ่งนำยวนัจกัร์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ 
เพื่อเป็นกำรเพิม่ควำมแขง็แกร่งในดำ้นกำรเงนิของบรษิทัหำกภำวะดำ้นตลำดเงนิเอื้ออ ำนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะขออนุมตัิ
กำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ ำนวน 10,000 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส ำหรบักำร
ออกและเสนอขำยหุน้กู้ครัง้นี้กบัวงเงนิกำรออกหุน้กู้ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที ่30 
เมษำยน 2556 จ ำนวนไม่เกนิ 4,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2557 จ ำนวน
ไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2559 จ ำนวนไม่เกนิ 7,000 ลำ้นบำท
, ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 22/2560 เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2560 จ ำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท, ที่ประชุมสำมญั                     
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 23/2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2561 จ ำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท และที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 จ ำนวนไม่เกนิ 10,000 ล้ำนบำท แล้วนัน้ วงเงนิส ำหรบักำรออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 
50,000 ลำ้นบำท 
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          คณะกรรมกำรพจิำรณำแล้ว เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้
ดงักล่ำว 
   
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมตอินุมตัดิ้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน หำก                          
ผูถ้อืหุน้ท่ำนใดประสงคท์ีจ่ะคดัคำ้น หรอืงดออกเสยีง ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทรำบเพื่อท ำกำรนับคะแนน 
 
 นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง 
และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้  
 
มติท่ีประชุม  
 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรเพิม่วงเงนิในกำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ ำนวน 
10,000 ลำ้นบำท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส ำหรบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิกำรออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2556 จ ำนวนไม่เกนิ 4,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2557 จ ำนวนไม่เกนิ 5,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อวนัที ่
26 เมษำยน 2559 จ ำนวนไม่เกนิ 7,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมื่อวนัที ่ 20 เมษำยน 2560 
จ ำนวนไม่เกนิ 10,000 ลำ้นบำท, ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2561 จ ำนวนไม่เกนิ 4,000 
ลำ้นบำท และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 จ ำนวนไม่เกนิ 10,000 ลำ้นบำท แลว้นัน้ 
วงเงนิส ำหรบักำรออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 50,000 ลำ้นบำท โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในเอกสำรเรื่อง “รำยละเอยีด
โครงกำรหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขำย” แนบทำ้ยรำยงำนกำรประชมุนี้และถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำร
ประชุมนี้ดว้ย 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมีติด้วยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,430,465,532 19,115,541 64,000 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7026) (รอ้ยละ 0.2964) (รอ้ยละ 0.0010) - 
 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วำระท่ี 13. พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
  
 นำยเทพชล โกศล ที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัท ได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิัท เป็นผู้น ำ
เสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัมคีวำมประสงคแ์กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 30. ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรจดัประชุมผูถ้อืหุ้น เพื่อใหส้อดคล้องกบัพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่19 เมษำยน 2563 ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ และแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 51. เนื่องจำกปัจจุบนับรษิทัไดม้กีำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบตรำสญัลกัษณ์ (Logo) ของบรษิทั จงึสมควรแก้ไข
ตรำประทบัของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกนั ซึง่ขอ้ควำมทีแ่กไ้ขใหม่ มดีงันี้ 
 
 “ข้อ 30. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 (สี)่ เดอืน นับ
แต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
                            กำรประชุมผู้ถอืหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วใหเ้รยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญั ซึ่งคณะกรรมกำรจะ
เรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลำยคนรวมกนันับ
จ ำนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (สบิ) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเขำ้ชื่อกนัท ำหนังสอืขอให้คณะกรรมกำร
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสอืดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ภำยใน 45 (สีส่บิหำ้) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
หนังสอืจำกผูถ้อืหุน้ 
 
                           ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไม่จดัใหม้กีำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำย
ซึ่งเขำ้ชื่อกนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมทีบ่งัคบัไวน้ัน้ จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ำยใน                   45 
(สีส่บิหำ้) วนันับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำเป็นกำรประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมกำร
เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจดัใหม้กีำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 
 
            ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครัง้ใด 
จ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสำมต้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรจดัใหม้กีำรประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
      หำกคณะกรรมกำรเห็นสมควร อำจให้จดักำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้ก ำหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนั หรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต 
 

    อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อำจส่งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี้ ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด” 
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วำระท่ี 14. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
  นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนดไวว้่ำ ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอื
หุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
 
 และเมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวำระที ่ 14 แลว้ นำยเทพชล โกศล ทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั                           
จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่ำไดป้ระชมุครบทุกระเบยีบวำระแลว้ 
 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรื่องอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวำระกำรประชมุ 
ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

 
 นำงวำรุณี ทพิยพ์ญำชยั ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำม ดงันี้ 
  
 1.   บรษิทัมแีผนพฒันำทีด่นิบรเิวณตลำดพลูหรอืไม่ ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มโีครงกำร หรอืใชป้ระโยชน์ใดๆ ใน
ทีด่นิบรเิวณดงักล่ำว 
 2.  กำรทีบ่รษิทัซื้อทีด่นิบรเิวณถนนสำรสนิ ซึง่รำคำทีด่นิค่อนขำ้งสงู บรษิทัคำดว่ำจะจดัท ำโครงกำร
รปูแบบใด และผูซ้ื้อมกี ำลงัซื้อหรอืไม่  
 3.  โครงกำรบรเิวณถนนเสอืป่ำ มแีนวโน้มเป็นอย่ำงไรบำ้ง 
 
 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ 
 
 1. ทีด่นิบรเิวณตลำดพลูตำมทีผู่ถ้อืหุน้กล่ำวถงึนัน้ เป็นแปลงทีด่นิทีบ่รษิทัร่วมลงทุนกบับทีเีอส กรุ๊ป                    
แต่ทัง้นี้สภำวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัยงัไม่เหมำะสมในกำรลงทุนบนทีด่นิแปลงดงักล่ำว 
 
 2. บรษิทัไดศ้กึษำถงึศกัยภำพของทีด่นิบรเิวณถนนสำรสนิ เพื่อพฒันำเป็นโครงกำรระดบัไฮเอนทข์อง
บรษิทัในอนำคต  
 
 3.  โครงกำรบรเิวณถนนเสอืป่ำ ขณะนี้จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดแลว้ 
 
 นำยศริวิฒัน์ วรเวทวุฒคิุณ ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง แสดงควำมคดิเหน็และสอบถำม ดงันี้ 
 
 1. ขอเสนอแนะใหบ้รษิทัจดัท ำแผนทีต่ัง้ของสถำนทีจ่ดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ และจดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้
ดว้ย เพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิทำงมำรว่มประชุม 
 
 2.  ในปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมตีรำสำรหนี้หรอืหุน้กูท้ีค่รบก ำหนดช ำระประมำณเท่ำใด 
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 3.  เหตใุดบรษิทัจงึไม่รว่มลงทุนกบักลุ่มบทีเีอส กรุ๊ป เพิม่เตมิอกี ซึง่น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อโครงกำรของบรษิทั  
 
 4.  จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และสภำพเศรษฐกจิในปัจจุบนั เหตุใดบรษิทัจงึมัน่ใจว่ำ ยอดขำย ณ สิน้ปี 2563 
จะมมีลูค่ำถงึ 30,000 ลำ้นบำท   
 
 5. ปัจจุบนักลุ่มลูกคำ้ต่ำงชำต ิคดิเป็นรอ้ยละเท่ำใดเมื่อเทยีบกบักลุ่มลูกคำ้ไทย 
 
 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็ค ำถำม             
ขอ้ 1, 3, 4 และ 5 ดงันี้ 
 
 1.  บรษิทัน้อมรบัค ำแนะน ำ และจะด ำเนินกำรปรบัปรุงตำมขอ้เสนอแนะต่อไป 
  
 3.  ปัจจบุนับรษิทัยงัมโีครงกำรทีร่่วมลงทุนกบักลุ่มบทีเีอส กรุ๊ป โดยมทีัง้รปูแบบโครงกำรคอนโดมเินียม ซึง่          
บำงโครงกำรยงัไม่ไดเ้ปิดจ ำหน่ำย และบำงโครงกำรไดจ้ ำหน่ำยหมดแลว้ รวมทัง้ยงัมธีุรกจิดำ้นอื่นๆ อกีดว้ย ทัง้นี้ 
นอกเหนือจำกกลุ่มบทีเีอส กรุ๊ป แลว้ บรษิทัยงัมกีำรร่วมทุนกบักลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ ในโครงกำรต่ำงๆ อกีดว้ย 

 
 4.  จำกภำวะเศรษฐกจิในปี 2563 ท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปดว้ยควำมระมดัระวงั แต่เนื่องจำก
ไตรมำสที ่ 1 และไตรมำสที ่ 2 บรษิทัมยีอดขำยและยอดโอนเป็นไปตำมเป้ำ จงึท ำใหค้่อนขำ้งมัน่ใจว่ำ ณ สิน้ปี 2563                   
บรษิทัจะสำมำรถสรำ้งยอดขำยไดต้ำมเป้ำทีว่ำงไว ้ซึง่มมีลูค่ำประมำณ 30,000 ลำ้นบำท   

 
 5.  ในปี 2561 กลุ่มลูกคำ้ชำวตำ่งชำตคิดิเป็นรอ้ยละ 20 ของยอดขำยทัง้หมด โดยปัจจุบนัลดลงเหลอืประมำณ                   
รอ้ยละ 5 ของยอดขำยทัง้หมด อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แตท่ัง้นี้มลูีกคำ้ต่ำงชำตบิำงส่วนทีย่งัคงใหค้วำมสนใจ 
และมคีวำมเชื่อมัน่ในบรษิทั ซึง่กลุ่มลูกคำ้ต่ำงชำตส่ิวนใหญข่องบรษิทัเป็นชำวจนี ฮ่องกง สงิคโปร ์ไตห้วนั และเกำหล ี
 
 นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมกำรประธำนผูบ้รหิำรสำยกำรเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถำมในประเดน็
ค ำถำมขอ้ 2 ว่ำ ในปี 2563 บรษิทัมหีุน้กูท้ีค่รบก ำหนดช ำระประมำณ 5,000 ลำ้นบำท, ปี 2564 ประมำณ 8,200 ลำ้นบำท, 
ปี 2565 ประมำณ 10,000 ลำ้นบำท และในปี 2566 ประมำณ 12,000 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อื มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู้ 
ในแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มลูค่าหุน้กูข้องบรษิทั (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด 
ขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 50,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ สามารถ 
เสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนในรปูแบบต่างๆ กนัไดใ้นวนัเดยีวกนั 
 (Revolving Basis) ทัง้นี้ หุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจ าหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอนไม่ว่า  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายุของหุน้กู ้
 
  

ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดใหม้ ี
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุน้กูห้รอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอน 
เมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธิ 
ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนด 
ในกรณีพเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ  
และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงนิ 
หรอืเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป หรอืเสนอขายในลกัษณะโครงการ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ 
ความเหมาะสม และความจ าเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทั โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) การก าหนดมลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการเสนอขาย  

อตัราดอกเบีย้ วธิกีารเสนอขายและการจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย อายุ  
การไถ่ถอน ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ 

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอืทีป่รกึษา 
กฎหมาย และ/หรอืบุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร 

(3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ  
ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถอื สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร  

 


