
 

      
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 22/2560 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 20 เมษายน 2560 
 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 
 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มการประชุม 
ดงัน้ี 
 

 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      รองประธานกรรมการบรหิาร และ 
      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการบรหิาร และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร  
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ       
      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
 6. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
   7. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  
      กรรมการตรวจสอบ และ  
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
   8. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ  
      ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
      กรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน    
   9. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
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 กรรมการบรษิทัทีล่าประชุม   
 1. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  
 
 ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั 
 1. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ  
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงัน้ี 
 
 (1) บรษิัทได้จดัทําคําแนะนําการลงคะแนนเสยีงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาเขา้ร่วมประชุม                       
ทุกท่านแลว้ โดยในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม ่ถา้ไมม่ผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีู้ใดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะ
คดัค้านหรอืงดออกเสยีงทําการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัได้แจกบตัรลงคะแนนให้กบัท่านผู้ถอืหุ้นแล้วใน
ขณะทีล่งทะเบยีน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมื่อประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพือ่มานบัคะแนน 
 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง 
 
 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  
 
 ทัง้น้ี ยกเวน้สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุม ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคีาํสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอื
มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะ 
 
 อน่ึง เพื่อเป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 สาํหรบัการประชุมครัง้น้ี 
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยา่งใด  
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เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 15 มนีาคม 2560                   
(วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มจีาํนวนทัง้หมด 36,939 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 
14,285,501,270  หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 1,082 ราย นบัจาํนวนหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 7,123,234,616 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49.86 ซึง่เกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่ 32 แลว้ จงึขอ
เปิดการประชุม  
 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 21/2559 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 21/2559 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 
2559 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสาํเนารายงานการ
ประชุมดงักลา่ว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อให ้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุม               
แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่26 
เมษายน 2559 ตามทีเ่สนอ  
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,149,053,075 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,148,987,611 
(รอ้ยละ 99.9991)  

65,464 
(รอ้ยละ 0.0009) 

54,670 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2559 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 และแผนงานประจาํปี 2560 ซึง่มี
สาระสาํคญัโดยสรปุ ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั  
 
  ณ สิน้ปี 2559 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจาํนวน 72,774 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้                
จากปีก่อนเป็นจาํนวน 3,323 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 5 โดยจาํแนกไดด้งัน้ี               
  - ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย ประมาณรอ้ยละ 67  
  - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 6                     
  - ทีด่นิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 10  
  - เงนิสด ประมาณรอ้ยละ 5  
  - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ประมาณรอ้ยละ 3  
  - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 8 
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  หน้ีสนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มจีาํนวนทัง้สิน้ 44,678 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 6 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจีาํนวน 28,096 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 898 ลา้นบาท                
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากกาํไรสทุธสิาํหรบัปี 2559 จาํนวน 3,380 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็าม แสนสริไิดจ้า่ยเงนิปนัผลจากกาํไรสทุธขิองปี 2558 จาํนวน 2,286 ลา้นบาท 
 
 ในดา้นของงบกําไรขาดทุน ในปี 2559 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 34,395 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 11 จากจาํนวน 38,455 ลา้นบาทในปี 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการและ                
รายไดอ้ื่น อยา่งไรกด็ ี คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารในปี 2559 เทา่กบั 5,828 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 ทัง้น้ี            
ในปี 2559 บรษิทัมกีาํไรก่อนหกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษ ีเป็นจาํนวน 4,940 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 สง่ผล
ใหก้าํไรสทุธใินปี 2559 ลดลงมาอยูท่ี ่3,380 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 4 

 
  สาํหรบัอตัรากาํไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2559 อยูท่ีร่อ้ยละ 30.52 เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เลก็น้อย สว่นอตัรากาํไรสทุธ ิ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.12 เป็นรอ้ยละ 9.83 ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจาก
รอ้ยละ 13.48 เป็นรอ้ยละ 12.23 นอกจากน้ี อตัราสว่นหน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) 
ลดลงจาก 1.23 เทา่ มาอยูท่ี ่ 1.15 เทา่ ทัง้น้ี หน้ีสนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2559 เทา่กบั 32,276 ลา้นบาท                    
แบง่ออกเป็น เงนิกูส้าํหรบัโครงการ จาํนวน 9,513 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 หุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั จาํนวน 
13,972 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 43 และเงนิกูย้มืระยะสัน้ จาํนวน 8,792 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27  
 
  กาํไรสทุธติ่อหุน้ในปี 2559 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.25 บาท เป็น 0.24 บาท ในขณะทีเ่งนิปนัผลต่อหุน้     
ยงัคงจา่ยเทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปีก่อน กลา่วคอื 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้              
เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท  
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2559 
 
 ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วม 34,395 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายและ
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เช่า จาํนวน 30,179 ลา้นบาท และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ จาํนวน 
3,632 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่น จาํนวน 641 ลา้นบาท 
 
 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2559 ซึง่มจีาํนวน 30,099 ลา้นบาท แบง่สดัสว่นรายไดเ้ป็น
ดงัน้ี โครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 64 โครงการทาวน์เฮาส ์ รอ้ยละ 4 และโครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 32                  
ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบในแงร่ายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวน 29 บรษิทั 
จะเหน็วา่ บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพือ่ขาย อยูใ่นอนัดบัที ่ 2 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 14 โดยมสีว่นแบ่งการตลาด             
อยูท่ีร่อ้ยละ 12 และมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2559 รวมทัง้สิน้ 20 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 46,222                      
ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จาํนวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 12,933 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28 ของ                 
มลูคา่รวม, ทาวน์เฮาส ์ จาํนวน 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,470 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของมลูคา่รวม และ
คอนโดมเินียม จาํนวน 10 โครงการ มลูคา่โครงการ 31,819 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 69 ของมลูคา่รวม 
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 สาํหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมด หรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 26 มนีาคม 2560) มอียู่
ประมาณ 13,057 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2560 ประมาณ 12,708 ลา้นบาท  และ ในปี 2561 อกี
ประมาณ 349 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้28,000 ลา้นบาท จะเหน็วา่ ในขณะน้ีบรษิทัมยีอดรบัรู้
รายไดแ้ลว้ประมาณรอ้ยละ 45 ของเป้าหมายดงักลา่ว 
 
 แผนงาน ปี 2560 
 
 ในดา้นของแผนงานในปี 2560 น้ี บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่าํคญัหลายประการ ดงัน้ี 
 
 -  ปรบั Portfolio ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัตลาดมากขึน้ โดยเน้นการลงทุนในตลาดระดบับนเพิม่ขึน้ 
   และลดการลงทุนในโครงการต่างจงัหวดั 
 -  ทาํการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ลกูคา้ต่างชาตมิากขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 -  รว่มมอืกบัแบรนดร์ะดบัโลกเพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 -  ลงทุนนวตักรรมดา้นอสงัหารมิทรพัย ์(PropTech) ผา่นธุรกจิ Siri Venture 
 -  กา้วสูก่ารทาํงานดว้ยการใชข้อ้มลูในการวเิคราะหเ์ชงิลกึ (Data Analytics) เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ 
   และประสทิธภิาพสงูสดุและรกัษาความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 
 ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
 การทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
 
 ในปี 2560 น้ี บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition)                    
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
  ลาํดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
  นายวรพล เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
 
  1. เพราะเหตุใด กําไรสทุธใินปี 2559 จงึลดลง ทัง้ทีม่ยีอดขายสงูกวา่ปี 2557  
 
  2. ตามทีป่รากฏเป็นขา่วในหนงัสอืพมิพใ์นทาํนองทีว่า่ แสนสริขิึน้ป้ายขายโครงการคอนโดมเินียมทีโ่คราช
แบบขาดทุน ขอใหบ้รษิทัชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้วา่ขา่วดงักลา่วมขีอ้เทจ็จรงิอยา่งไร 
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  นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามดงัน้ี 
 
  1. ในปี 2557 บรษิทัมรีายไดพ้เิศษสว่นหน่ึงจากการขายอาคารสาํนกังานเพิม่เขา้มาดว้ย ทาํใหม้กีาํไร              
ทีส่งูขึน้ ในขณะทีปี่ 2559 มเีพยีงรายไดจ้ากการดาํเนินงานปกตเิทา่นัน้ ซึง่หากเปรยีบเทยีบเฉพาะผลการดาํเนินงาน
ตามปกต ิจะพบวา่ ปี 2559 บรษิทัมรีายไดใ้กลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่น ๆ มา 
 
  2. ในชว่งปี 2555 – 2556 บรษิทัไดล้งทุนในโครงการทีต่่างจงัหวดัคอ่นขา้งมาก ซึง่เป็นจงัหวะทีภ่าวะ
เศรษฐกจิและการลงทุนในต่างจงัหวดัอยูใ่นชว่งทีก่าํลงัไดร้บัความสนใจอยา่งกวา้งขวาง ซึง่ปรากฏวา่ โครงการทีจ่งัหวดั
เชยีงใหม ่หรอืจงัหวดัภเูกต็ หรอืทีห่วัหนิ กน็บัวา่ประสบความสาํเรจ็ด ีอยา่งไรกต็าม โครงการทีโ่คราชกลบัไมไ่ดร้บัการ
ตอบสนองเทา่ทีค่วร ดงันัน้ บรษิทัจงึตดัสนิใจหยดุดาํเนินโครงการและคนืเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ เน่ืองจากเหน็วา่ หากลงทุน
ต่อไป จะยิง่เกดิความเสยีหายเพิม่ขึน้ โดยในสว่นของทีด่นิกม็กีารประกาศขายหรอืใหเ้ชา่ ซึง่ขณะน้ีมผีูส้นใจตกลงเช่า
ทีด่นิแลว้ เพยีงแต่บรษิทัยงัไมไ่ดป้ลดป้ายประกาศออกเทา่นัน้ 
 
  นายนฤชติ แต่งสวน ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ รายไดข้องธุรกจิ Prop Tech จะเป็น
รปูแบบใด และจะขยายไปยงัผูป้ระกอบการรายอื่นดว้ยหรอืไม ่
 
  นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยหลกัการแลว้ แสนสริริว่มลงทุนกบั
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคน้หานวตักรรมใหม ่ๆ เขา้มาเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บั
ธุรกจิหลกัในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย สว่นรายไดข้องธุรกจิ Prop Tech เป็นเรือ่งของอนาคตในระยะยาว 
ซึง่ตอ้งมกีารพฒันาเป็นลาํดบัต่อไป 
 
 นางจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ โรงแรมเอสเคป ทีห่วัหนิ และ                      
ทีเ่ขาใหญ่ มผีลประกอบการเป็นอยา่งไรบา้ง  
 
  นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ  กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โรงแรมเอสเคป            
ทีห่วัหนิ เปิดดาํเนินการมานานแลว้ (ชื่อเดมิวา่ “โรงแรม คาซา เดล มาเร”) ซึง่อตัราการเขา้พกัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ 
สว่นโรงแรมเอสเคป ทีเ่ขาใหญ่ เป็นธุรกจิเสรมิเพือ่ใหบ้รกิารแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัซึง่ตัง้อยู่
ในบรเิวณใกล ้ๆ กนั  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2559 ตามทีเ่สนอ  
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,136,366,708 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,136,301,244 
(รอ้ยละ 99.9991) 

65,464 
(รอ้ยละ 0.0009) 

19,864,870 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจาํรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจาํปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั
ทา่นผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
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 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,136,356,708 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,136,291,244 
(รอ้ยละ 99.9991) 

65,464 
(รอ้ยละ 0.0009) 

19,874,870 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

   
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรร
กาํไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ยเรื่องสาํคญัสองประการ กลา่วคอื การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง              
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวน                
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรกาํไรสทุธเิพือ่จา่ยเงนิปนัผล ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนั
ผลของบรษิทั กาํหนดไวว้า่ บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิ
สาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ 
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 ทัง้น้ี จากผลการดาํเนินงานทีไ่ดนํ้าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏวา่ บรษิทัมกีาํไรสทุธแิละไมม่ยีอด
ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถ
พจิารณาจา่ยปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
 
   ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 (ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกีาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจาํงวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 3,380,431,086 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมือ่หกัเงนิสาํรองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นกาํไรทีส่ามารถจา่ยเป็นเงนิปนัผลได ้ 3,211,420,988 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.22 บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลประมาณกึง่หน่ึงของกาํไรดงักลา่ว คณะกรรมการจงึ
เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
   (1) จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 จาํนวน 169,010,098 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 (2) จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผล                      
ระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.04 จากจาํนวนหุน้ 14,285,501,270 หุน้ คดิเป็นเงนิ 
571,420,050.80 บาท จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คดิเป็นเงนิ 1,142,840,101.60 บาท 
รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 1,714,260,152.40 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53.38 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2559 โดยบรษิทั
กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 14 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการ
โอนหุน้ ในวนัที ่15 มนีาคม 2560 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผล ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2560  
 
 อน่ึง การจา่ยเงนิปนัผลในอตัราดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
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  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
  นางจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เน่ืองจากเหน็วา่บรษิทัมกีาร
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลเมือ่เดอืนกนัยายน 2559 ทีผ่า่นมา จงึอยากทราบวา่ ในปีน้ีบรษิทัมนีโยบายจะจา่ยเงนิปนัผล
ระหวา่งกาลอกีหรอืไม ่
 
  นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ  กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ สาํหรบันโยบาย
การจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั ณ ปจัจุบนั กาํหนดไวว้า่ บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ปีละ 2 ครัง้               
โดยการจา่ยเงนิปนัผลครัง้แรกเป็นเงนิปนัผลระหวา่งกาล สว่นการจา่ยเงนิปนัผลครัง้ทีส่องเป็นเงนิปนัผลประจาํปี  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี
สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ และทีป่ระชุมรบัทราบ
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.04 เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2559  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,161,656,856 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,161,380,326 
(รอ้ยละ 99.9961) 

276,530 
(รอ้ยละ 0.0039) 

304,670 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญัประจาํปี 
ทัง้น้ี เพือ่เป็นการสง่เสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัตามหลกัการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยไดป้ระกาศ
หลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ซึง่สาํหรบัการประชุมครัง้น้ี ไมม่ ี              
ผูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั 
 
 รายนามกรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งในปีน้ี รวม 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
 
   (1) นายอภชิาต ิ จตูระกลู  - กรรมการ 
   (2) นายเศรษฐา ทวสีนิ    - กรรมการ 
   (3) นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ   - กรรมการ 
   (4) นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์   - กรรมการอสิระ 
 
  โดยทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)             
ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้สีท่า่นทีค่รบวาระแลว้ จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่า่นทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ                
กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง และรายชื่อทัง้หมดไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอให ้             
ทีป่ระชุมพจิารณา 
 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอใหแ้จง้
ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่                    
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 ในการน้ี ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2560 จาํนวน                
4 ทา่น ไดแ้ก่ (1) นายอภชิาต ิ  จตูระกลู (2) นายเศรษฐา  ทวสีนิ  (3) นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิและ (4) นายกติตชิยั                       
รกัตะกนิษฐ ์ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ตามทีเ่สนอ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
ชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประเภท

กรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

1. นายอภชิาต ิ จตูระกลู กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

7,143,472,788 
(รอ้ยละ 99.7432) 

18,389,498 
(รอ้ยละ 0.2568) 

357,557 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

2. นายเศรษฐา  ทวสีนิ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

7,143,377,788 
(รอ้ยละ 99.7448) 

18,279,498 
 (รอ้ยละ 0.2552) 

562,557 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

3. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

7,143,267,788 
(รอ้ยละ 99.7432) 

18,389,498  
(รอ้ยละ 0.2568) 

562,557 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

4. นายกติตชิยั  รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 7,158,166,522  
(รอ้ยละ 99.9513) 

3,490,764  
(รอ้ยละ 0.0487) 

562,557 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
 ทัง้น้ี นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง                  
มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
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วาระท่ี 6. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  
 และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2560 
 
 ประธานฯ ขอให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูนํ้าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ี่
อยูใ่นระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จงึเหน็
ควรเสนอใหก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2560 ในอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
 กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2559 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื 
อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ 
ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีงเทา่อตัราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้ 
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ยจดัการไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ จาก                  
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ยจดัการและพนกังานแลว้ 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นสาํคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 2,000,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,500,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 1,500,000 บาท 
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  ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อย กาํหนดไวด้งัน้ี 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2559 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 

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

 
(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
  (เดมิ - บรษิทัไมไ่ดก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการชุดยอ่ยคณะน้ี) 
 
(3)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
  (เดมิ - บรษิทัไมไ่ดก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการชุดยอ่ยคณะน้ี) 
 
(4)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
  (เดมิ - บรษิทัไมไ่ดก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการชุดยอ่ยคณะน้ี) 
 
(5)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ CSR 
  กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
  (เดมิ - บรษิทัไมไ่ดก้าํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการชุดยอ่ยคณะน้ี) 

 
 ทัง้น้ี เลขานุการในทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขใน
วาระน้ี ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น 
จะขอสรปุวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นางจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ คา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าว 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน ใชห่รอืไม ่
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 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถามวา่ สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการ และ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัคงกาํหนดไวเ้ทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปีก่อน สว่นคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น                     
อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง, คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการ และคณะกรรมการ CSR ในปีน้ีบรษิทัเพิง่จะกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักลา่วเป็นปีแรก 
 
 นางจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ถา้เป็นเชน่น้ี บรษิทัคาดวา่           
ผลประกอบการในปี 2560 จะดขีึน้กวา่ปีก่อนหรอืไม ่ หรอือยา่งน้อยน่าจะตอ้งดขีึน้ไมน้่อยกวา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้               
ใชห่รอืไม ่
 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม ตอบขอ้ซกัถามวา่ น่าจะเป็นไปไดต้ามทีท่า่นผูถ้อืหุน้ไดแ้สดง
ความคดิเหน็ไว ้ 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน
สาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2560 ตามทีเ่สนอ 
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 7,162,236,973 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,675,710,751 
(รอ้ยละ 93.2071) 

486,388,552 
(รอ้ยละ 6.7910) 

137,670 
(รอ้ยละ 0.0019) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่กาํหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนด
จาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2560 และกาํหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักลา่วมคีุณสมบตัติามที่
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมผีลการ
ปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 
1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

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

ในปี 2558 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
5. นางสาวรสพร  เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงมอีาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยกาํหนด      
คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวนเงนิ 2,000,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจา่ยตามจรงิ 
 
  อน่ึง บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทั
ยอ่ยดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะที่
จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจร
กจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบยีนเลขที ่5659 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,000,000 บาท 
ตามทีเ่สนอ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,162,060,116 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,161,794,518 
(รอ้ยละ 99.9963) 

265,598 
(รอ้ยละ 0.0037) 

189,357 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร เป็นผูนํ้าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ในดา้นการเงนิ
ของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อาํนวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กู ้ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 10,000 
ลา้นบาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏใน
เอกสารเรื่อง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการ
ประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
 ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
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 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัโดยสรปุดงัน้ี 
 
 นายวรพล เลาหะพลวฒันา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ หากในอนาคตปรากฏวา่อตัรา
ดอกเบีย้สงูขึน้ บรษิทัมแีผนหรอืไมว่า่จะไมอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ นอกจากน้ี อยากทราบวา่ วงเงนิหุน้กูท้ีข่ออนุมตั ิ             
ไวแ้ลว้ หากใชไ้มเ่ตม็วงเงนิ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ณ ปจัจุบนั             
เงนิกูโ้ครงการ หรอื Project Loan จะเสยีดอกเบีย้อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 4.25 ซึง่ถอืวา่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีค่อ่นขา้งสงู 
ในขณะทีก่ารออกหุน้กูท้ีม่อีาย ุ 3 ปี จะเสยีดอกเบีย้ถกูลงอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 3.7 – 3.8 สว่นตราสารหน้ีระยะสัน้                      
(เชน่ ตัว๋แลกเงนิ) แมว้า่จะเสยีดอกเบีย้ในอตัราทีถ่กูกวา่ ประมาณรอ้ยละ 2.4 – 2.5 แต่กม็คีวามเสีย่งมากกวา่                 
ซึง่ในการบรหิารตน้ทุนการกูเ้งนิ บรษิทัจะพจิารณาจากภาวะดา้นตลาดเงนิในแต่ละชว่งเวลาวา่มกีารปรบัอตัราดอกเบีย้
มากขึน้เพยีงใด อยา่งไรกด็ ี การออกหุน้กูถ้อืวา่เป็นทางเลอืกหน่ึงในการกูเ้งนิทีส่ามารถกาํหนดอตัราดอกเบีย้ทีแ่น่นอน                     
ในระยะยาว เชน่ 3 ปี หรอื 5 ปี เป็นตน้ ซึง่ถอืวา่เป็นตน้ทุนทีช่ดัเจนในอนาคตโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งทีม่แีนวโน้มวา่ 
อตัราดอกเบีย้กําลงัจะปรบัขึน้ ทัง้น้ี ตราบเทา่ทีว่งเงนิหุน้กูท้ีข่ออนุมตัไิวแ้ลว้ยงัคงเพยีงพอ บรษิทัไมจ่าํเป็นตอ้งนําเสนอ
เพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกี 
 
 นายธธีชั วณิชเสถยีร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ถา้ออกหุน้กูท้ีข่ออนุมตัใินครัง้น้ีแลว้ 
อตัราหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัจะเป็นเทา่ใด และบรษิทัจะมภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้เทา่ใด 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ หุน้กูท้ีอ่อกใหมจ่ะมี
อตัราดอกเบีย้ทีถ่กูลงกวา่หุน้กูท้ีอ่อกในรุน่ก่อน ๆ ทัง้น้ี ตน้ทุนทางการเงนิ ณ ปจัจุบนัน่าจะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 3.95   
ถงึ รอ้ยละ 3.96  
 
 นายธธีชั วณิชเสถยีร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ หากมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ซึง่ใกลจ้ะครบอายแุลว้ บรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิสว่นน้ีอยา่งไร หรอืหากไมม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธดิงักล่าว จะมผีลต่อแผนการดาํเนินงานของบรษิทัหรอืไม ่
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ หากไดร้บัเงนิจาก
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 กจ็ะชว่ยลดภาระหน้ีไดส้ว่นหน่ึง ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามแขง็แกรง่ทาง
การเงนิมากขึน้ อยา่งไรกต็าม ในการขยายงานของบรษิทั จะคาํนึงถงึความเหมาะสมของการลงทุนและภาวะตลาด             
ในขณะนัน้เป็นสาํคญัดว้ย 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงนิรวมไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท หรอืเงนิ
สกุลต่างประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว ตามทีเ่สนอ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสาร
หมายเลข 1 เรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและ
ถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,162,249,473 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,161,711,277 
(รอ้ยละ 99.9925) 

157,130 
(รอ้ยละ 0.0022) 

381,066 
(รอ้ยละ 0.0053) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 9.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด
ไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
 
 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 9 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุม
ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม 
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 นายเลศิชยั ลลีายนกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ผลการดาํเนินงานของโครงการ              
ฮาบโิตะ มอลล ์และโรงเรยีนสาธติพฒันา รวมทัง้การลงทุนในประเทศองักฤษ เป็นอยา่งไรบา้ง 
 
  นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โครงการฮาบโิตะ            
เป็นธุรกจิเสรมิในลกัษณะของ Neighborhood Mall โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นคอมมนิูตีม้อลลส์าํหรบัผูพ้กัอาศยั           
ในบรเิวณนัน้ซึง่มโีครงการของบรษิทัตัง้อยูห่ลายโครงการ และขณะน้ีเริม่เปิดใหบ้รกิารแลว้ แต่ยงัทาํกาํไรไดไ้มม่ากนกั
ทัง้น้ี ในสว่นของโรงเรยีนสาธติพฒันา เน่ืองจากมคีวามจาํเป็นตอ้งใชง้บลงทุนในเรือ่งอาคารสถานทีค่่อนขา้งมาก           
ดงันัน้ ผลประกอบการโดยรวมจงึอาจยงัไมส่ามารถทาํกาํไรได ้ อยา่งไรกด็ ี การลงทุนในประเทศองักฤษซึง่มกีารพฒันา
มาสกัระยะหน่ึงแลว้ สามารถทาํกาํไรไดด้ ีโดยขายไดถ้งึ 5 ยนิูต จากจาํนวน 6 ยนิูต 
  
  นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ แผนงานปี 2560 ทีก่ลา่ววา่ บรษิทัจะ
รว่มมอืกบัแบรนดร์ะดบัโลกเพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ ขณะน้ีไดม้กีารดาํเนินการไปแลว้หรอืไม ่
นอกจากน้ี ในเรือ่งคา่ตอบแทนกรรมการ ขอเสนอแนะใหจ้ดัทาํขอ้มลูของปีทีเ่สนอเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูของปีก่อน 
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ในเรือ่งความรว่มมอืกบัแบรนดร์ะดบัโลก 
บรษิทัไดด้าํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอมาโดยตลอดและเป็นไปตามแผนงาน ยกตวัอยา่งเชน่ ทาํการศกึษารว่มกบัแบรนด์
ดา้นเฟอรนิ์เจอรร์ะดบัโลกจากประเทศอติาล ี เป็นตน้ และสาํหรบัขอ้เสนอแนะของทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทัขอน้อมรบัไว้
พจิารณาและปรบัปรงุในโอกาสต่อไป 
 
 นายยทุธพงษ์ สมดตี ีผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ วธิกีารก่อสรา้งแบบพรคีาสท ์ (Precast 
Construction) มคีวามแตกต่างจากการใชแ้รงงานทีม่ฝีีมอื อยา่งไร 
 
 นายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ การก่อสรา้ง
แบบพรคีาสท ์ จะใชผ้นงัและชิน้งานสาํเรจ็รปูซึง่ผลติจากโรงงานมาประกอบ ซึง่ชว่ยใหเ้กดิความรวดเรว็และงานมคีวาม
ละเอยีดเรยีบรอ้ย ทาํใหแ้สนสริสิามารถลดการพึง่พาแรงงานทีม่ฝีีมอืลงไปได ้
 
 นายธรีชั วณิชเสถยีร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะลงทุนในธุรกจิ
ประเภทศนูยก์ารคา้ หรอืโรงพยาบาล บา้งหรอืไม ่
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ขณะน้ีบรษิทัยงัไมม่แีนวคดิทีจ่ะลงทุน            
ในธุรกจิประเภทศนูยก์ารคา้ใหญ่ ๆ หรอืโรงพยาบาล แต่อยา่งใด ทัง้น้ี ปจัจุบนัมเีพยีงโครงการฮาบโิตะ มอลล ์ และ
โรงแรมเอสเคป ทีห่วัหนิ และทีเ่ขาใหญ่ ซึง่เป็นเพยีงธุรกจิเสรมิเทา่นัน้ 
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 นายทองฉตัร วจะรกัษ์เลศิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะรว่มลงทุน            
กบัพนัธมติรรายอื่นในลกัษณะ Joint Venture เชน่เดยีวกบัทีเ่คยรว่มทุนกบับทีเีอส กรุป๊ฯ หรอืไม ่
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ขณะน้ีบรษิทัยงัไมม่แีนวคดิดงักลา่ว             
 
 นางสาวสดุารตัน์ ดลิกโกมล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ อตัรากาํไร (profit margin)                
ในแต่ละ segment อยูท่ีเ่ทา่ไหร ่
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยทัว่ไป                
จะพจิารณาจากผลติภณัฑเ์ป็นเกณฑ ์ อยา่งไรกต็าม คอนโดมเินียมระดบัลา่งบางโครงการกส็ามารถทาํกาํไรไดส้งู 
ในขณะทีค่อนโดมเินียมระดบับนบางโครงการกอ็าจทาํกาํไรไดน้้อย โดยเฉลีย่แลว้ คอนโดมเินียมจะมอีตัรากาํไรอยูท่ี่
ประมาณรอ้ยละ 34 – 37 สว่นบา้นเดีย่วและทาวน์เฮาสจ์ะมอีตัรากาํไรอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 30 – 34  
 
 นางสาวสดุารตัน์ ดลิกโกมล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปวา่ ตามทีบ่รษิทัมแีผนจะเน้น
การลงทุนในตลาดระดบับนเพิม่ขึน้ บรษิทัไดท้าํการเปรยีบเทยีบ (Benchmark) กบัคูแ่ขง่ หรอืไม ่
          
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ โดยปกต ิก่อนทีจ่ะ
ซือ้ทีด่นิหรอืลงทุนโครงการ บรษิทัจะตอ้งทาํการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่เสมอ 
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่วเสรมิวา่ ไมเ่พยีงเฉพาะตลาดบนเทา่นัน้ทีจ่ะตอ้งทาํการ
เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ แมแ้ต่ตลาดลา่งกด็าํเนินการเชน่เดยีวกนั นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชข้อ้มลู
ในการวเิคราะหเ์ชงิลกึ (Data Analytics) เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์และประสทิธภิาพสงูสดุและรกัษาความไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัอกีดว้ย 
 
 นายกจิจา ควูจิติรกาญจนา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ทศิทางของตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ในระยะ 2 – 3 ปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร  
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ ตลาดอสงัหารมิทรพัยน่์าจะเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกบัการเจรญิเตบิโตและการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้น้ี หากรฐับาลมกีารลงทุนดา้น                    
โครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่จะทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมเตบิโตอยา่งเขยง่กา้วกระโดด ซึง่จะสง่ผลดตี่อตลาด
อสงัหารมิทรพัยแ์ละทาํใหเ้กดิการเตบิโตไดม้ากขึน้กวา่ทีเ่ป็นมาในอดตี 
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 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.08 น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวน                
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,200 ราย                   
นบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 7,162,396,306 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.14 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ   -โกวทิย ์ โปษยานนท-์  ประธานในทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม -  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 
 

 ชนิด   - หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั)  ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั 
   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 สกลุเงิน  - เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออก 
   และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 มลูค่ารวมของหุ้นกู้  - วงเงนิรวมไมเ่กนิ 10,000,000,000 (หน่ึงหมืน่ลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ 
   ในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว  

 อาย ุ  - ไมเ่กนิ 10 ปีนบัตัง้แต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
 การเสนอขาย 
 
 
 
 

 - เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอื  
   ในลกัษณะหมนุเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย 
   เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ  
   ในคราวเดยีวกนั หรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
   สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะที ่
   ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

 การไถ่ถอน 
 ก่อนกาํหนด 
 

 - ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด และบรษิทัมหีรอืไมม่สีทิธ ิ
   ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทัง้น้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กู ้
   ในแต่ละคราว 

 อตัราดอกเบีย้ 
 

 - ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
   ของหุน้กู ้ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ ทัง้น้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ  
   ก.ล.ต. และ/หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
   ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 อาํนาจกาํหนด 
 รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 

 - มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถงึบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหม้อีาํนาจ 
   ดงัต่อไปน้ี 
   (1) กาํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้  
        อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอยีดที ่
        เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงราคา วธิกีาร และระยะเวลา 
        เสนอขายและจดัสรร 
   (2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 
        การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
        บุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณี 
        อื่นใดตามทีเ่หน็ควร 
  (3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ  
       ใหข้อ้มลู ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที ่
       เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ที ่
       เกีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 


