(สําเนา)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 19/2557
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2557
ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชัน้ ที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่ มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั และผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
ในครัง้ นี้ ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
3. นายเศรษฐา
ทวีสนิ
4. นายวันจักร์
บุรณศิร ิ
5. นายมานะ
นพพันธ์
6. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
7. นายวิรตั น์
เอือ้ นฤมิต
8. นายเกรียงไกร เธียรนุ กุล
9. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
10. นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย
ผูบ้ ริหารด้านบัญชีของบริษทั
1. นายฒาลิน
เอีย่ มฐิตวิ ฒ
ั น์
2. นายวรเดช
ทิมชาติทอง

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝา่ ยบัญชี

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายโสภณ
เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

(สําเนา)

เลขานุ การในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร
บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
โดยทัวกั
่ น ดังนี้
(1) บริษัทได้จดั ทําคําแนะนํ าการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผใู้ ดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผู้ถอื หุ้นแล้วใน
ขณะทีล่ งทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มในบัตรลงคะแนน จากนัน้ เมื่อประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ และรอให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ไปเก็บบัตร เพือ่ มานับคะแนน
(2) ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
(3) การนับคะแนน
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระเท่านัน้
โดยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตามทีเ่ สนอในระเบียบวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ยกเว้นสําหรับผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึง่ ผูม้ อบฉันทะมีคาํ สังระบุ
่ การลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษทั จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
เริ่ มการประชุม เวลา 14.10 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557
(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทงั ้ สิน้
47,724 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
9,562,524,885 หุน้ ขณะเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,412 ราย นับจํานวนหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 3,941,710,451 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.22 ซึง่ เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ
เปิ ดการประชุม
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จากนัน้ ประธานในทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 18/2556
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
18/2556 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าว
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2556 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 30
เมษายน 2556 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,998,109,516 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,997,981,516 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.996798
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
128,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.003202%
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
400,800
เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธาน
ผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร รายงานผลการดําเนินงาน ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ประจําปี 2556 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และแผนงาน
ประจําปี 2557 ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2556 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 60,040 ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี ก่อน
ประมาณร้อยละ 29 โดยมีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 42,972 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 37 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้
มีจาํ นวน 17,068 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 12 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ในด้านของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2556 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 28,987 ล้าน
บาท ลดลงประมาณร้อยละ 4 จากจํานวน 30,087 ล้านบาทในปีก่อน โดยทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการดําเนินงานก็เพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 13 ทัง้ นี้ ในปี 2556 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 2,929 ล้านบาท
หรือลดลงประมาณร้อยละ 31 ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิในปี 2556 ลดลงมาอยูท่ ่ี 1,930 ล้านบาท หรือลดลงจากปี ก่อนประมาณ
ร้อยละ 34
สําหรับปี 2556 แสนสิรมิ อี ตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 11.95 ลดลงจากร้อยละ 21.71 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ทีล่ ดลงจากร้อยละ 9.77
ในปี 2555 มาเป็ นร้อยละ 6.66 ในปี 2556 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 7.06
ในปี 2555 มาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.62 ในปี 2556 เป็ นผลมาจากการทีแ่ สนสิรลิ งทุนพัฒนาโครงการเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีมลู ค่างาน
จํานวนมากทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเสร็จในอนาคต สําหรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปรับสูงขึน้
จาก 2.05 เท่าในปี 2555 มาเป็น 2.52 เท่าในปี 2556
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิ จปี 2556
โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2556 บริษทั ยังคงมีรายได้หลักทีม่ าจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ ประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 96
สัดส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 4 เป็ นรายได้ทม่ี าจากธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพย์รวมกับรายได้อ่นื ๆ ทัง้ นี้ ในปี 2556
มีรายได้จากการขายโครงการจํานวน 27,724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากรายได้จากการขายโครงการจํานวน 28,954
ล้านบาทในปี 2555

สําเนานี้คดั มาจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 4 / 19

(สําเนา)
ในด้านของส่วนแบ่งการตลาดนัน้ ในปี 2556 บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 13 ทัง้ นี้
บริษทั มีโครงการเปิดใหม่ในปี 2556 รวมทัง้ สิน้ 48 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 61,201 ล้านบาท แบ่งออก
เป็ นโครงการในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 49 รองลงมาเป็ นโครงการในภูมภิ าค ร้อยละ 42 และโครงการ
บ้านพักตากอากาศ ร้อยละ 9 ส่วนยอดขายและอัตราการขายสะสม (Presale Backlog) ในปี 2556 บริษทั มีรายได้
ประมาณ 42,168 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 70 โครงการบ้านเดีย่ วประมาณ
ร้อยละ 26 และโครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ประมาณร้อยละ 4 ตามลําดับ
แผนงาน ปี 2557
ในด้านของแผนงานในปี 2557 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์รปู แบบใหม่เพือ่ กระตุน้ ยอดขายและเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชวี ติ แก่ครอบครัว
แสนสิร ิ ด้วยการเปิ ดตัว Neighbourhood Mall ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิโตะ’’ (Habito)
- เน้นการหารายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพือ่ รองรับการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยพัฒนาโรงแรมภายใต้แบรนด์ “Escape Sansiri Hotel Collection” ซึง่ ประกอบด้วย
Escape Hua Hin ซึง่ เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2556 และ Escape Khao Yai ซึง่ เปิดให้บริการในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557
- พัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “เมททาวน์’’ (Met Town) และ “ฮาบิทาวน์’’ (Habitown) เพือ่
ลดการแย่งชิงส่วนแบ่งทางตลาดระหว่างตลาดบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์
- รักษาระดับยอดขายในตลาดต่างจังหวัด ด้วยการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์อ่นื เพิม่ เติม เช่น พัฒนาโครงการ
บ้านเดีย่ ว หรือ Shophouse ในจังหวัดทีแ่ สนสิรไิ ด้ดาํ เนินธุรกิจอยูแ่ ล้ว เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
นครราชสีมา (เขาใหญ่) จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- การเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมหลังจากผ่านการประเมินผลสิง่ แวดล้อม (EIA) เท่านัน้ เพือ่ ลดความ
เสีย่ งจากการก่อสร้างไม่ทนั ตามกําหนดทีใ่ ห้กบั ลูกค้าและเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและระยะเวลาใน
การก่อสร้างทีด่ ยี งิ่ ขึน้
- ลดปญั หาขาดแคลนแรงงานด้วยการผลิตพรีคาสท์ในโรงงานทัง้ สองเฟสอย่างเต็มกําลังการผลิต รวมทัง้ มี
นวัตกรรมด้านการออกแบบและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
สําหรับโครงการเปิดใหม่ตามแผนงานในปีน้ี จะมีโครงการเปิดใหม่ประมาณ 19 โครงการ มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมดอยูท่ ป่ี ระมาณ 33,381 ล้านบาท
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ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งปจั จัยความเสีย่ ง ซึง่ ใน
มุมมองของบริษทั เห็นว่า สถานการณ์ดา้ นการเมืองทีย่ งั ไม่มเี สถียรภาพ น่าจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจภาค
อสังหาริมทรัพย์มากทีส่ ดุ
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม
จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,997,749,516 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,997,520,516 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.994272
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
229,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.005728
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
760,800
เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2556 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปี และสรุปข้อมูลทาง
การเงิน ตามลําดับ ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ทีด่ นิ รอการพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
นอกจากนี้ กิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนามีตน้ ทุนสูงกว่ารายได้มาโดยตลอด เป็ นเพราะสาเหตุใด
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ทีด่ นิ รอการพัฒนาส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
กรุงเทพฯ โดยเลือกทําเลทีด่ ี ใกล้แหล่งชุมชน ส่วนเรื่องโรงเรียนสาธิตพัฒนา ถือว่าเป็ นฐานในการพัฒนาแบรนด์แสนสิร ิ
เพือ่ เอือ้ ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต
ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นเกีย่ วกับโรงเรียนสาธิต
พัฒนาว่า โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นทําเลทีม่ ศี กั ยภาพสูง ใกล้กบั โครงการของบริษทั ปจั จุบนั นี้มนี กั เรียนกว่าพันคน อีกทัง้ มี
ทีมอาจารย์ทม่ี คี ุณภาพสูง ซึง่ คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้น่าจะสามารถทํากําไรได้
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม
จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้

สําเนานี้คดั มาจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 7 / 19

(สําเนา)

มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,997,129,516 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,996,800,516
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.991769
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
329,000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.008231
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,380,800
เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับ
การจัดสรรกําไรสุทธิ ซึง่ ประกอบด้วยเรือ่ งสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ น
สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพือ่ จ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปนั ผลของบริษทั กําหนดไว้วา่ บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง
หักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้กาํ หนดไว้
ทัง้ นี้ จากผลการดําเนินงานทีไ่ ด้นําเสนอในวาระก่อนแล้วนัน้ ปรากฏว่า บริษทั มีกาํ ไรสุทธิและไม่มยี อด
ขาดทุนสะสม บริษทั จึงสามารถพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 42 นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถ
พิจารณาจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ปรากฏว่า
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นจํานวน 1,929,666,375.00 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ซึง่ เมือ่ หักเงินสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็ นกําไรทีส่ ามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้ 1,833,212,704.59 บาท คิดเป็ นต่อหุน้ ได้
ประมาณหุน้ ละ 0.19 บาท และโดยทีบ่ ริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลประมาณกึง่ หนึ่งของกําไรดังกล่าว คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 จํานวน 96,453,670.41 บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าํ ไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินรวมของบริษทั
2. จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยบริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 18 มีนาคม
2557 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าว
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2556 จํานวน 96,453,670.41
บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ตามทีเ่ สนอ
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,998,035,316 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,997,345,672 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.982750
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
689,644
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.017250
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
475,000
เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่ง
ในสามในการประชุมสามัญประจําปี ซึง่ รายนามกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งในปีน้ี รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)

นายโกวิทย์
นายมานะ
นายอภิชาติ
นายวิรตั น์

โปษยานนท์
นพพันธ์
จูตระกูล
เอือ้ นฤมิต

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
ในการนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในทีป่ ระชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
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จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าว
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์,
นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายวิรตั น์ เอือ้ นฤมิต กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) นายโกวิ ทย์ โปษยานนท์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,997,083,816 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,574,620,883 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 89.430721
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
422,462,933 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 10.569279
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,426,500 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(2) นายมานะ นพพันธ์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,997,063,816 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,995,367,039 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.975341
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,696,777 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.042451
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,446,500 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
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(3) นายอภิ ชาติ จูตระกูล
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,996,913,816 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,994,895,539 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.949504
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
2,018,277 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.050496
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,596,500 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(4) นายวิ รตั น์ เอื้อนฤมิ ต
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,996,907,934 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,182,757,343 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 79.630489
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
814,150,591 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 20.369511
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,599,400
เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
ทัง้ นี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายมานะ นพพันธ์ และ นายวิรตั น์ เอือ้ นฤมิต ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย
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วาระที่ 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2557
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation
Committee) ของบริษทั
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นระดับ
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําปี 2557
ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกินเดือนละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการ
เพียงเท่าอัตราเบีย้ ประชุมกรรมการในสองครัง้ แรกเท่านัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ ยจัดการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า จากความเจริญ
เติบโตของบริษทั อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปี นอกเหนือจากฝา่ ยจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารก็มสี ว่ นสําคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2557 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive
director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
- กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2557 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive director)
จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายมานะ
นพพันธ์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายวิรตั น์
เอือ้ นฤมิต
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ย
ในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000
บาท ต่อเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าว
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2557 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทัง้ สิน้ 3,997,765,516 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้
จํานวน
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จํานวน
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จํานวน
 งดออกเสียง
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม

3,993,784,411 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.900417

2,380,505

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.059546

1,600,600

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.040037

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที ่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการโดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั
สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตติ ามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ

เลขทีผ่ สู้ อบบัญชี
3182

2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล

3516

3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

4521
3972

จํานวนปีทส่ี อบบัญชีให้กบั บริษทั
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
นับตัง้ แต่ปี 2556
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในระหว่างปี 2554 - 2555
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวนเงิน 1,950,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง
อนึ่ง บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าว
สรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียน
เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 1,950,000 บาท ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,997,066,216 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,995,579,016 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.962793
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,487,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.037207
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1,444,100 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 8. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ เป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่ง
ในด้านการเงินของบริษทั หากภาวะด้านตลาดเงินเอือ้ อํานวย บริษทั จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวม
ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดเบือ้ งต้นตามทีป่ รากฏในเอกสารเรือ่ ง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ ป่ี ระสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึง่ บริษทั
ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน
หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
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จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถาม ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนในช่วงสองปีน้ีน่าจะเป็ นเช่นไร
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า โดยทีใ่ นปีน้ีบริษทั จะเปิดโครงการใหม่
น้อยลง ดังนัน้ การใช้เงินลงทุนก็น่าจะน้อยลงเช่นกัน ซึง่ คาดว่าจะส่งผลให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนลดลงในทิศทาง
เดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั จะพยายามเร่งรายได้จากการโอนให้มากขึน้
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม
จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000
(ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏ
ในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ ง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ ป่ี ระสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้
และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ ย
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,998,510,316 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน 3,738,273,472 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
9,663,344 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
250,573,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

93.491655
0.241674
6.266671

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี))
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วาระที่ 9. พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนดไว้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่ พิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
และเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผูด้ าํ เนินการ
ประชุม จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการ
ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า บริษทั มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชันอย่
่ างไรบ้าง
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน
ทัง้ นี้ หากบริษทั มีความพร้อมเพียงพอ จะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาตามขัน้ ตอนต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เมือ่ โอนกรรมสิทธิ ์ไปแล้ว บริษทั จะสามารถมีรายได้อ่นื อีกหรือไม่
นายเศรษฐา ทวีสนิ ตอบข้อซักถามว่า เมือ่ ขายและโอนกรรมสิทธิ ์ไปแล้ว บริษทั ยังมีรายได้อ่นื จากการ
ให้บริการของบริษทั ย่อยทีช่ ่อื ว่า บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด เช่น การบริหารจัดการโครงการ ซึง่ ทําให้บริษทั ได้
รูจ้ กั ลูกค้ามากขึน้ และสามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จากลูกค้ามาวิเคราะห์และพัฒนาเพือ่ ให้ตรงใจลูกค้ามากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั
มีบริการให้เช่าและนายหน้าซือ้ ขายโครงการอีกด้วย
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเรือ่ งการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารทีม่ สี ดั ส่วนลดลง
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชีแ้ จงว่า ปจั จุบนั ผูบ้ ริหารทุกท่านยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะทุม่ เททํางาน
ให้กบั บริษทั อย่างเต็มกําลังความสามารถเช่นเดิม แม้วา่ การถือหุน้ ของผูบ้ ริหารจะมีสดั ส่วนทีล่ ดลงไปด้วยเหตุผลส่วนตัว
เช่น บางส่วนได้มกี ารแบ่งสรรให้กบั บุตรทีบ่ รรลุนิตภิ าวะแล้ว บางส่วนนําไปใช้สาํ หรับลดภาระหนี้สว่ นตัว เป็ นต้น ทัง้ นี้
ขอยืนยันว่า สัดส่วนการถือหุน้ ของผูบ้ ริหารไม่มผี ลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั แต่ประการใด
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ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีแผนจัดตัง้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมจากทีด่ าํ เนินการในปีน้ีแล้วหรือไม่
นอกจากนี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ AEC ไว้อย่างไรบ้าง และมีแผนจะเปิดโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ เป็ นการเพิม่ รายได้ดว้ ยหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการ และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้มเี พียง
กองทุนอสังหาริมทรัพย์แสนสิร ิ ไพร์มออฟฟิศ เท่านัน้ บริษทั ยังไม่มแี ผนจัดตัง้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ เพิม่ เติมอีก
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ AEC ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่มแี ผนเปิดโครงการในประเทศเพือ่ นบ้าน โดย
คาดว่าจะพยายามเพิม่ สัดส่วนการขายให้กบั ลูกค้าต่างชาติมากขึน้ เช่น จัดโรดโชว์เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้
และลูกค้าชาวต่างชาติ เป็ นต้น
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 1,686 ราย นับจํานวน
หุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 3,998,510,334 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.81 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-นพพร บุญถนอม(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-จินดา เอีย่ มศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)
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