รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครังที
้ ่ 20/2558
ของ
บริษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2558
ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชัน้ ที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และผูส้ อบบัญชี ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
3. นายเศรษฐา
ทวีสนิ
4. นายวันจักร์
บุรณศิริ
5. นายมานะ
นพพันธ์
6. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
7. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
8. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
9. นายศุภนิจ
จัยวัฒน์

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

กรรมการบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการตรวจสอบ (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

เลขานุการในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร
บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผถู้ 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 จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ แล้วใน
ขณะทีล่ งทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มในบัตรลงคะแนน จากนัน้ เมื่อประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ และรอให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน
(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
เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
(วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจาํ นวนทัง้ หมด 46,046 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
14,272,881,913 หุน้ ขณะเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,584 ราย นับจํานวนหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 6,782,478,419 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.52 ซึง่ เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ
เปิ ดการประชุม
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2557
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในสําเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,731,582,770 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,731,398,532
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
184,238
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
48,583,101
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9973

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0027

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร รายงานผลการ
ดําเนินงาน ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2557 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปี และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2557 และแผนงานประจําปี 2558 ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2557 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 73,147 ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี ก่อน
ประมาณร้อยละ 22 โดยมีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 48,331 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณร้อยละ 12 ในขณะทีส่ ว่ นของ
ผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 24,816 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2557 ประกอบกับบริษทั ได้รบั ชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP # 5, ESOP # 6 และใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1
ในด้านของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2557 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 29,527 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 2 จากจํานวน 28,987 ล้านบาทในปี ก่อน โดยทีค่ ่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงประมาณ
ร้อยละ 19 ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 4,976 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 70 ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิในปี 2557 เพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 3,393 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
ประมาณร้อยละ 76
อัตรากําไรเบือ้ งต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2557 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 32.71 ซึง่ สูงขึน้ กว่าปี กอ่ นเล็กน้อย
ในขณะทีอ่ ตั รากําไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.6 เป็ นร้อยละ 11.49 ทําให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ สูงขึน้ จากร้อยละ
11.95 เป็ นร้อยละ 16.20 และผลจากการเพิม่ ทุนทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing
Ratio) ลดลงจาก 2.03 เท่า เป็ น 1.58 เท่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกูส้ าํ หรับโครงการ
ประมาณร้อยละ 49, หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน ประมาณร้อยละ 33 และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ประเภทตั ๋วสัญญาใช้เงินและ
ตั ๋วแลกเงิน ประมาณร้อยละ 18
กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2557 เติบโตขึน้ จาก 0.19 บาท เป็ น 0.33 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 69
และเงินปนั ผลต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 0.10 บาท เป็ น 0.12 บาท ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลสูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 20
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สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิ จปี 2557
ในปี 2557 บริษทั ยังคงมีรายได้หลักทีม่ าจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย โครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 92 และรายได้ทม่ี าจากธุรกิจ
การบริการอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื ประมาณร้อยละ 5 ซึง่ เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเล็กน้อย ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้อ่นื มาจากสองรายการหลัก ได้แก่ กําไรจากการขายทรัพย์สนิ
ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกําไรจากการขายทีด่ นิ
ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2557 แบ่งออกเป็ น โครงการคอนโดมิเนียม ประมาณ
ร้อยละ 52 โครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ ประมาณร้อยละ 6 และโครงการบ้านเดีย่ ว ประมาณร้อยละ 42 ทัง้ นี้
เมื่อเปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 29 บริษทั
จะพบว่า บริษทั มีสว่ นแบ่งการตลาดอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 11 โดยมีโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 10 โครงการ
คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 17,035 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ
11,997 ล้านบาท, ทาวน์เฮาส์ จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 791 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม จํานวน 2
โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 4,248 ล้านบาท
สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงั ้ หมด (Presale Backlog) มีอยูป่ ระมาณ 39,740 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
ยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2558 ประมาณ 26,110 ล้านบาท, ในปี 2559 อีกประมาณ 13,000 ล้านบาท และในปี 2560-2561
รวมกันอีกประมาณ 629 ล้านบาท
แผนงาน ปี 2558
ในด้านของแผนงานในปี 2558 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
- กลับมาเปิ ดคอนโดมิเนียมระดับบนมากขึน้ ในทําเลติดแนวรถไฟฟ้าและย่านธุรกิจ
- ดําเนินกิจการร่วมทุนระหว่าง บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กับ บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด
(มหาชน) พร้อมทัง้ เปิ ดตัวคอนโดมิเนียมโครงการแรกทีใ่ ช้ช่อื ว่า The Line (เดอะ ไลน์) จตุจกั ร – หมอชิต ในปลาย
เดือนพฤษภาคม 2558
- เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากยิง่ ขึน้ เช่น จีน, รัสเซีย
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- เน้นการใช้สอ่ื การตลาดทีเ่ ป็ นดิจติ ลั (Digital Marketing)
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ทัง้ นี้ โครงการเปิ ดใหม่ในปี 2558 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 17 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 36,291
ล้านบาท แบ่งออกเป็ น บ้านเดีย่ ว จํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 14,819 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41 ต่อ
มูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จํานวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 617 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2 ต่อมูลค่ารวม และ
คอนโดมิเนียม จํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 20,855 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57 ต่อมูลค่ารวม
ลําดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้
ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอ
สรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถาม ดังนี้
1. ในขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชลอตัวและไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ ประกอบกับสถาบันการเงิน
ก็มนี โยบายปรับลดเป้าในการอนุมตั สิ นิ เชื่อลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ อยากทราบว่า การที่
บริษทั ยังต้องพึง่ พาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จะมีผลกระทบต่อแผนงานทีบ่ ริษทั วางไว้หรือไม่ อย่างไร
2. รายรับรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้อ่นื อันได้แก่ กําไรจากการขาย
ทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกําไรจากการขายทีด่ นิ อยากทราบว่า ในปี น้ยี งั มีรายการในลักษณะนี้อกี
หรือไม่
3. บริษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันแล้
่ วหรือยัง และมี
ความสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ อย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้
1. สําหรับการพัฒนาทีด่ นิ และโครงการในอนาคตนัน้ บริษทั ได้มกี ารเจรจาและทําความตกลงกับธนาคาร
พาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เป็ นต้น เพื่อเตรียมพร้อมในการสนับสนุน
สินเชื่อโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั มีความมันใจว่
่ ายอดขายและรายได้จะเป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ดังนัน้
การทีส่ ถาบันการเงินมีนโยบายปรับลดเป้าในการอนุมตั สิ นิ เชื่อลง คาดว่าจะไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญต่อ
แผนงานของบริษทั
2. ในประเด็นการเพิม่ รายได้อ่นื นัน้ ขณะนี้บริษทั ยังไม่มแี นวคิดเกีย่ วกับการทํารายการในลักษณะดังกล่าว
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ตอบข้อซักถามในประเด็นคําถามที่ 3 ว่า บริษทั ยังไม่ได้แสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ แต่ทงั ้ นี้คณะกรรมการก็มคี วามสนใจและเห็นด้วย
กับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึง่ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างศึกษาข้อมูล หากบริษทั มีความพร้อมก็จะนําเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สืบเนื่องจากการเพิม่ ทุนครัง้ ทีผ่ ่านมา บริษทั แจ้งว่าจะนําเงิน
ทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปชําระหนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน อยากทราบว่า เรื่องการชําระหนี้มคี วามคืบหน้าอย่างไรบ้าง
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ได้นําเงินเพิม่ ทุนนําไปชําระหนี้
ในระยะสัน้ แล้ว อย่างไรก็ดี โดยทีบ่ ริษทั มีการทําธุรกิจและพัฒนาทีด่ นิ อย่างต่อเนื่อง จึงยังมีความจําเป็ นต้องขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอยู่ต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
1. บริษทั มีแผนกระตุน้ ยอดขายอย่างไรบ้างสําหรับบางโครงการทีพ่ ฒ
ั นาเสร็จมาระยะหนึ่งแล้ว
ขายยังไม่ถงึ ร้อยละ 50

แต่ยอด

2. โครงการในต่างจังหวัดในบริเวณหัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดในภาคอีสาน มีความพร้อมทีจ่ ะรับกับ
โครงการคอนโดมิเนียมแล้วหรือยัง เพราะราคาค่อนข้างสูง และดูจากยอดขายไม่ค่อยเท่าไหร่
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ไปลงทุนในต่างจังหวัดเพื่อเพิม่
ฐานลูกค้า อันเป็ นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC รวมไปถึงการขยายธุรกิจไปในหัวเมืองใหญ่ ซึง่ มีการเติบโต
ในด้านกําลังซือ้ ทัง้ นี้ การนําโครงการคอนโดมิเนียมไปเปิ ดตัวในต่างจังหวัด นับว่าเป็ นความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เพราะ
ต่างจังหวัดมีการรับรูใ้ นเรื่องผลิตภัณฑ์และมีกาํ ลังซือ้ แต่บางจังหวะเวลาอาจจะขายได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร อย่างไรก็ดี มูลค่า
ของทรัพย์สนิ นัน้ ก็มกี ารปรับสูงขึน้ ไปเป็ นลําดับ ถ้าหากภาวะเศรษฐกิจดีขน้ึ คาดว่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดก็จะ
สามารถขายได้ดขี น้ึ ตามไปด้วย ทัง้ นี้ สัดส่วนโครงการในต่างจังหวัดมีเพียงร้อยละ 20 เท่านัน้
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั ได้รว่ มทุนกับ BTS ในสัดส่วนเท่าใด และโครงการ
เดอะไลน์จะเสร็จเมื่อไหร่
นายเศรษฐา ทวีสนิ ตอบข้อซักถามว่า โครงการทีบ่ ริษทั ได้รว่ มทุนกับ BTS ในปจั จุบนั และในอนาคตจะมี
สัดส่วนการถือหุน้ 50 : 50 โดยทีโ่ ครงการแรก ได้แก่ The Line (เดอะ ไลน์) จะเปิ ดตัวเดือนพฤษภาคม 2558 นี้
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และ
กล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2557 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,788,531,108 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,788,218,161
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
312,947
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
18,711,234
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9954

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0046

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2557 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไร
ขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลําดับ ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั
ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20/2558 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 8 / 21

ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,788,525,775 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,788,186,140
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
339,635
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
18,716,567
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9950

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0050

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับการจัดสรรกําไรสุทธิ ซึง่ ประกอบด้วย
เรื่องสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั กําหนดไว้ว่า บริษทั
จะจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมาย
และบริษทั 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 2557 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ปรากฏว่า
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 3,393,137,128.05 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ซึง่ เมื่อหักเงินสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็ นกําไรทีส่ ามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้ 3,223,489,574.34 บาท คิดเป็ นต่อหุน้ ได้
ั
ประมาณหุน้ ละ 0.23 บาท และโดยทีบ่ ริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนผลประมาณกึ
ง่ หนึ่งของกําไรดังกล่าว คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2557 จํานวน 169,647,553.71 บาท เพื่อเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าํ ไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็นกําไรจากงบการเงินรวมของบริษทั
2. จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่
18 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2557 จํานวน 169,647,553.71
ั
บาท เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนผลประจํ
าปี 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสอง
สตางค์) ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,806,347,509 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,806,047,562
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
299,947
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
910,833
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9956

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0044

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําปี
ซึง่ รายนามกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งในปี น้ี รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)

นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายเจษฎาวัฒน์
นายพรทัต

ทวีสนิ
บุรณศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
อมตวิวฒ
ั น์

- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการอิสระ

ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
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ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสนิ ,
นายวันจักร์ บุรณศิร,ิ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) นายเศรษฐา ทวีสิน
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,398,668,215 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
5,376,071,315
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,022,596,900
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
408,669,996
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

84.0186

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

15.9814

เสียง

(2) นายวันจักร์ บุรณศิ ริ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,398,611,912 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
5,378,736,385
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,019,875,527
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
408,726,299
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
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เสียง คิดเป็ นร้อยละ

84.0610

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

15.9390

เสียง
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(3) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,398,557,912 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
5,373,838,185
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,024,719,727
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
408,780,299
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

83.9851

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

16.0149

เสียง

(4) นายพรทัต อมตวิ วฒ
ั น์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,398,558,612 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
5,379,702,151
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,018,856,461
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
408,779,599
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

84.0768

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

15.9232

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
ทัง้ นี้ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย
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วาระที่ 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ ระชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการ
ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ประจําปี 2558 ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่ายในปี 2557 ทีผ่ ่านมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกินเดือนละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการ
เพียงเท่าอัตราเบีย้ ประชุมกรรมการในสองครัง้ แรกเท่านัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ ยจัดการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า จากความเจริญ
เติบโตของบริษทั อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ ยจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารก็มสี ว่ นสําคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2558 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive
director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
- กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2558 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive director)
จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายมานะ
นพพันธ์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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อัตราค่าตอบแทนพิ เศษ
2,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
500,000 บาท
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่าย
ในปี 2557 ทีผ่ ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000
บาท ต่อเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2558 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทัง้ สิน้ 6,807,338,211 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

6,771,236,593 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.4697

16,687,999 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2451

19,413,619 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2852

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีมาประชุ
่
ม โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที ่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ ระชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการโดย
การพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชือ่ บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตติ ามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมีผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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

จํานวนปี ทส่ี 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 2,000,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง
อนึ่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั
ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
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ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2,000,000 บาท ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,793,977,621 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,784,767,853 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.8644
• เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
9,209,768 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.1356
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
12,367,524 เสียง
• โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 8. พิ จารณาอนุมตั ิ การการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิ ม ทุนจดทะเบียน
19,823,634,538.57 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิ ธีตดั หุ้น
จดทะเบียนที่ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ าย และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนัสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ ระชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีหนุ้
จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีจ่ ะต้องทําการยกเลิก จํานวน 509,086,567 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกหุน้ สามัญ จํานวน 92,702,361 หุน้ ซึง่ ประกอบด้วย (ก) หุน้ คงเหลือจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครัง้ สุดท้าย ซึง่ ครบกําหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 จํานวน 17,134,275 หุน้
และ (ข) หุน้ ในส่วนทีส่ าํ รองไว้เกินกว่าจํานวนหุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 จํานวน
75,568,086 หุน้
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2. ยกเลิกหุน้ สามัญในส่วนทีส่ าํ รองไว้เกินกว่าจํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering) จํานวน 208,192,103 หุน้
3. ยกเลิกหุน้ สามัญในส่วนทีส่ าํ รองไว้เกินกว่าจํานวนหุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W2 จํานวน 208,192,103 หุน้
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม ทุนจด
ทะเบียน 19,823,634,538.57 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้
นําออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 509,086,567 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน
19,823,634,538.57 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่าย และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ น
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
19,278,911,911.88
แบ่งออกเป็ น
18,017,674,684
มูลค่าหุน้ ละ
1.07
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
18,017,674,684
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,807,338,211 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,803,906,083 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
• เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
496,162 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
• ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
2,935,966 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
• งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.9496
0.0073
0.0431

วาระที่ 9. พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนด
ไว้ว่า ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
และเมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว
ประชุม

จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการ

ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า มีหลายประเทศทีพ่ ยายามดึงลูกค้าต่างชาติไปซือ้ อสังหา
ริมทรัพย์ในประเทศของเขา อยากทราบว่า บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ อย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีความคาดหวังต่อยอดขายสําหรับลูกค้า
ต่างชาติทไ่ี ม่ได้สงู มากนัก โดยในระยะเวลา 3 ปี บริษทั ตัง้ เป้าไว้ประมาณร้อยละ 10-12 เท่านัน้ ถ้าหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ หรือ ฮ่องกง จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในด้านระบบจัดเก็บ
ภาษีและภาษากลางทีใ่ ช้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีด่ ี และมี international school ทีไ่ ด้
มาตรฐานสูง ซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งการของชาวต่างชาติ ทัง้ นี้ ในภาวะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ตํ่า ประกอบกับสินค้าของบริษทั อยู่ใน
ระดับแนวหน้าและตอบโจทย์ทอ่ี ยู่อาศัยได้อย่างตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค น่าจะเป็ นปจั จัยทีช่ ่วยให้สนับสนุนให้
ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาทํางานในประเทศไทยสามารถตัดสินใจซือ้ สินค้าของบริษทั ได้ไม่ยากนัก
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ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง
ต่างประเทศได้หรือไม่

สอบถามว่า

อสังหาริมทรัพย์ของไทยสามารถแข่งขันในด้านราคากับ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า อสังหาริมทรัพย์ของไทยยังมีราคาถูกกว่า
ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง อย่างมาก ประกอบกับไทยมีการนโยบายเปิ ดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือ
กรรมสิทธิได้
์ จึงมีแนวโน้มทีน่ ่าจะเติบโตได้ต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินค้าคงเหลือของบริษทั คิดเป็ นมูลค่าเท่าใด นอกจากนี้ อยาก
ทราบว่า บริษทั มีการส่งมอบทันตามกําหนดหรือไม่ และลูกค้ามีการยกเลิกสัญญาบ้างหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า สินค้าคงเหลือของ
บริษทั มีประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยบริษทั สามารถควบคุมการส่งมอบสินค้าได้ดกี ว่าปี ทผ่ี า่ น ๆ มา ส่วนเรื่องการ
ยกเลิกสัญญาอาจคาดเดาได้ยาก เพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ได้กระเตือ้ งขึน้ อย่างทีค่ าดการณ์กนั ไว้ แต่ทงั ้ นี้กม็ แี นวโน้ม
ลดลงจากในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีแนวทางบริหารอย่างไรเพื่อทําให้สนิ ค้าคงเหลือลดตํ่าลง
นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีแผนกระตุน้ การ
ขาย เช่น จัดโปรโมชันต่
่ าง ๆ ซึง่ อาจจะต้องดูจงั หวะเวลาและทําเลทีต่ งั ้ โครงการตามความเหมาะสม
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ในปี 2558 บริษทั มีแผนเรื่องเพิม่ ทุนหรือไม่
เพิม่ ทุน

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ในปี น้ีบริษทั ยังไม่มแี ผน
ั
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั ประสบปญหาเรื
่องขาดแคลนแรงงานและผูร้ บั เหมาหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป
ซึง่ ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างและลดการใช้แรงงานได้เป็ นอย่างดี
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สอบถามว่า บริษทั มีแผนขยายงานไปในพืน้ ทีใ่ ดบ้าง
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า การขยายตัวของโครงการจะไปทุกทิศทาง
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างพร้อม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีการ
ลดงบประมาณสําหรับการลงทุนลงไปพอสมควร เนื่องจากขณะนี้มกี ารชลอโครงการรถไฟความเร็วสูง ประกอบกับการ
ทีร่ ฐั บาลไม่ได้สนับสนุนนโยบายประชานิยม จึงทําให้กาํ ลังซือ้ ในต่างจังหวัดลดลงตามไปด้วย
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวนผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 1,662 ราย นับ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 6,807,558,211 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.69 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-นพพร บุญถนอม(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-จินดา เอีย่ มศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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