รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 21/2559
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชัน้ ที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่ มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั เลขานุ การบริษทั และผูส้ อบบัญชี ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
3. นายเศรษฐา
ทวีสนิ
4. นายวันจักร์
บุรณศิร ิ
5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
6. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
7. นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
8. นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
9. นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์

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

กรรมการบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

กรรมการ

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

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 14.30 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559
(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจาํ นวนทัง้ หมด 48,726 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
14,285,501,270 หุน้ ขณะเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,028 ราย นับจํานวนหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 6,311,532,995 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.18 ซึง่ เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ
เปิดการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 2 / 24

ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 20/2558
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20/2558 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2558 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 ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การบริษทั ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการในทีป่ ระชุม
แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20/2558 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่
29 เมษายน 2558 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,297,965,475 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,297,965,475 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
21,086,336 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2558
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2558 และแผนงานประจําปี 2559 ซึง่ มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2558 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 69,451 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปีก่อน
ประมาณร้อยละ 5 อันเป็ นผลมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ประกอบกับการขายทีด่ นิ บางส่วนให้แก่บริษทั ร่วมทุน
(ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ร่วมกับบริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) หรือ BTS ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50) ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวม
ของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 42,253 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ
ร้อยละ 13 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 27,198 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,382 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2558 จํานวน 3,506 ล้านบาท ประกอบกับบริษทั ได้รบั ชําระ
ค่าหุน้ เพิม่ ทุนจากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการทีจ่ ดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ครัง้ ที่ 6
(ESOP # 6) และใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 จํานวน 537 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิรไิ ด้จา่ ยเงินปนั ผลจากกําไร
สุทธิของปี 2557 เป็ นจํานวน 1,713 ล้านบาท
ในด้านของงบกําไรขาดทุนนัน้ ในปี 2558 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 38,455 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 30 จากจํานวน 29,527 ล้านบาทในปีก่อน โดยทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการดําเนินการเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการโอนกรรมสิทธิ ์ อย่างไรก็ดี สัดส่วน
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2558 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.7 ของรายได้รวมในปี 2557 มาอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 8.2 ของรายได้
รวม ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 5,476 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 10 ส่งผลให้กําไรสุทธิในปี 2558 เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ่ี 3,506 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ จากปีก่อนประมาณ
ร้อยละ 3
สําหรับอัตรากําไรเบือ้ งต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2558 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 29.34 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย
สาเหตุหลักมาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ ทําให้จาํ เป็ นต้องลดราคาสินค้าบางส่วน ในขณะทีอ่ ตั รากําไรสุทธิ ลดลงจาก
ร้อยละ 11.49 เป็ นร้อยละ 9.12 ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 16.20 เป็ นร้อยละ 13.48 และผล
จากการบริหารสินค้าคงเหลือ ทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจาก
1.58 เท่า มาอยูท่ ่ี 1.23 เท่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกูส้ าํ หรับโครงการ จํานวน 12,963
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 39 หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน จํานวน 13,966 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42 และเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จํานวน 6,440 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19
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กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.33 บาท เป็ น 0.25 บาท ในขณะทีเ่ งินปนั ผลต่อหุน้
ยังคงจ่ายเท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิ จปี 2558
ในปี 2558 บริษทั ยังคงมีรายได้หลักทีม่ าจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ประกอบด้วย โครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 92 และรายได้ทม่ี าจากธุรกิจ
บริการอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื ประมาณร้อยละ 4
ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพือ่ ขายในปี 2558 แบ่งออกเป็ น โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 66
โครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 6 และโครงการบ้านเดีย่ ว ร้อยละ 29 ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบในแง่รายได้จาก
โครงการเพือ่ ขายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 28 บริษทั จะเห็นว่า บริษทั มีรายได้จากโครงการ
เพือ่ ขาย อยูใ่ นอันดับที่ 2 เพิม่ ขึน้ จากปีก่อนร้อยละ 29 โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 13 และมีโครงการเปิดใหม่
ในปี 2558 รวมทัง้ สิน้ 11 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 22,132 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน
6 โครงการ มูลค่าโครงการ 9,350 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จํานวน 1 โครงการ มูลค่า
โครงการ 617 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,165
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55 ของมูลค่ารวม
สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงั ้ หมด (Presale Backlog) มีอยูป่ ระมาณ 24,095 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
ยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2559 ประมาณ 19,195 ล้านบาท (ซึง่ ในขณะนี้บริษทั มียอดรับรูร้ ายได้แล้วประมาณร้อยละ 60 ของ
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้) ในปี 2560 อีกประมาณ 3,693 ล้านบาท และในปี 2561 ประมาณ 1,206 ล้านบาท
แผนงาน ปี 2559
ในด้านของแผนงานในปี 2559 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
-

บริหารแบรนด์ทอ่ี ยูอ่ าศัยภายใต้แบรนด์แสนสิรอิ ย่างมีประสิทธิภาพ
รุกทําการตลาดเจาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ร่วมมือกับบริษทั ร่วมทุน เพือ่ เสริมสร้างความเป็ นผูน้ ําในการพัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง
พัฒนาศักยภาพในการทํากําไร ผ่านการบริหารจัดการค่าใช้จา่ ย ภายใต้โครงการ Engineer For Growth
(EFG)
- มุง่ เน้นการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า (Customer Interaction) เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาดอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Market Intelligence)
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ทัง้ นี้ โครงการเปิดใหม่ในปี 2559 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 21 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 49,865
ล้านบาท แบ่งออกเป็ น บ้านเดีย่ ว จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 13,088 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26 ของมูลค่า
รวม, ทาวน์เฮาส์ จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,635 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และ
คอนโดมิเนียม จํานวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการ 35,142 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 71 ของมูลค่ารวม
ลําดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้
ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอ
สรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นางสุไล ยศสมศักดิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปีหรือไม่ ทัง้ นี้ ในฐานะทีเ่ ป็ นลูกค้าของโครงการ
นายน์ บาย แสนสิร ิ (ซึง่ ได้ตกลงทําสัญญาจะซือ้ จะขายห้องชุดนับตัง้ แต่เริม่ โครงการเมือ่ ปี 2556 ในราคาประมาณ
7 ล้านบาท) มีความเห็นว่า การบริการไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ และรายการวัสดุทใ่ี ช้ภายในห้องชุดทีจ่ ะซือ้ จะขายนัน้ ไม่ตรง
ตามแบบทีร่ ะบุในสือ่ โฆษณา เช่น Think of Living และไม่ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั แจ้งจากพนักงานขาย โดยได้มกี ารทํา
หนังสือแจ้งให้บริษทั ทราบแล้ว แต่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไข ซึง่ ต่อมาบริษทั ได้มกี ารบอกกล่าวเลิกสัญญา จึงได้ใช้สทิ ธิทาง
ศาลโดยฟ้องร้องต่อบริษทั เพือ่ ให้ดาํ เนินการแก้ไขตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยยึดมันตามนโยบาย
่
การกํากับดูแลกิจการเป็ นสําคัญ ซึง่ หากมีความผิดพลาดในการทํางานประการใดเกิดขึน้ บริษทั ใคร่ขออภัยเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ โดยขอน้อมรับไว้พจิ ารณาและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพือ่ หาข้อสรุปในเรือ่ งดังกล่าว พร้อมทัง้ ปรับปรุง
การบริหารจัดการให้ดขี น้ึ เป็ นลําดับต่อไป
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 ตามทีเ่ สนอ
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,305,943,255 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,305,528,283 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9934
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
414,972 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0066
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
21,394,069 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไร
ขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดย
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 ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,306,643,255 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,306,061,617 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9908
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
581,638 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0092
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
20,694,069 เสียง
 งดออกเสียง
(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 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับการจัดสรรกําไรสุทธิ ซึง่ ประกอบด้วย
เรือ่ งสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั กําหนดไว้วา่
บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษทั 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 2558 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษทั มีกาํ ไร
สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวน 3,505,920,708.70 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ซึง่ เมือ่ หักเงินสํารองตามกฎหมาย
ร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็ นกําไรทีส่ ามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้ 3,330,642,761.40 บาท คิดเป็ นต่อหุน้ ได้ประมาณหุน้
ละ 0.25 บาท และโดยทีบ่ ริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลประมาณกึง่ หนึ่งของกําไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 175,277,947.30 บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าํ ไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินรวมของบริษทั
2. จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยบริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่
18 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 จํานวน 175,277,947.30
บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสอง
สตางค์) โดยบริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธปี ิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,327,727,265 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,327,727,265 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
793,069 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
รองประธานกรรมการ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดย
ได้ประกาศหลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ซึง่ สําหรับการประชุม
ครัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
รายนามกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งในปีน้ี รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการ
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระในปี 2559
จํานวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายธงชัย จิรอลงกรณ์
และ (3) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตัง้ กรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือ นายวิชญา จาติกวณิช เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทน นายเกรียงไกร เธียรนุ กุล ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏ
ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้
ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอ
สรุปว่าผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการทีเ่ สนอชื่อให้ได้รบั การ
เลือกตัง้ ในครัง้ นี้ เป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในด้านใด
นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า รายนามและประวัตขิ องกรรมการทีเ่ สนอชื่อ
ให้ได้รบั การเลือกตัง้ แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ ปรากฏตามทีแ่ สดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 จํานวน 3 คน
ได้แก่ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ (2) นายธงชัย จิรอลงกรณ์ และ (3) นาย
ศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือ นายวิชญา จาติกวณิช เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายเกรียงไกร
เธียรนุ กุล ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 ตามทีเ่ สนอ
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โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) นายโกวิ ทย์ โปษยานนท์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,327,698,870 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
5,690,426,157 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 89.9288
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
637,272,713 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 10.0712
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
895,030 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
(2) นายธงชัย จิ รอลงกรณ์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,327,709,970 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,302,732,104 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6053
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
24,977,866 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3947
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
883,930 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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(3) นายศุภนิ จ จัยวัฒน์
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,327,696,637 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,323,688,137 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9367
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
4,008,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0633
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
897,263 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
(4) นายวิ ชญา จาติ กวณิ ช
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,327,734,060 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,303,374,160 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6150
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
24,359,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3850
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
859,840 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
ทัง้ นี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ และ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย
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วาระที่ 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
รองประธานกรรมการ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee)
ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นระดับเดียวกัน รวมถึง
ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นควรเสนอให้กาํ หนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําปี 2559 ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2558 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 2559 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive
director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
- กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2559 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive director)
จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ย
ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา) 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 ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั นําผลประกอบการมาใช้เป็ น
เกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการด้วยหรือไม่
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ นัน้ เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณค่าตอบแทน
ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นระดับเดียวกัน อย่างไรก็ดี
บริษทั ยังคงคํานึงถึงผลการดําเนินงานในแต่ละปีประกอบการพิจารณาด้วย
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําปี 2559 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทัง้ สิน้ 6,328,610,300 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่
มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้
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จํานวน
6,096,478,007 เสียง
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จํานวน
229,756,214 เสียง
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
จํานวน
2,376,079 เสียง
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม

คิดเป็ นร้อยละ

96.3320

คิดเป็ นร้อยละ

3.6304

คิดเป็ นร้อยละ

0.0375

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที ่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ดังนัน้ จึงมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตติ ามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมีผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ
2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์

เลขที่ผสู้ อบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้กบั บริ ษทั
3182
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในระหว่างปี 2556 - 2557
3516
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
นับตัง้ แต่ปี 2558
4521
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
3972
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง
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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 ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
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 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2,000,000 บาท ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,328,003,898 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,324,598,732 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9462
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
3,405,166 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0538
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
606,402 เสียง
 งดออกเสียง
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 8. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ เป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งในด้านการเงิน
ของบริษทั หากภาวะด้านตลาดเงินเอือ้ อํานวย
บริษทั จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กู้
วงเงินรวมไม่เกิน
7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดเบือ้ งต้นตามทีป่ รากฏในเอกสารเรือ่ ง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ ป่ี ระสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึง่ บริษทั
ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นชนิดทีม่ ี
หลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) อยูท่ ่ี
เท่าไหร่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า หุน้ กูท้ บ่ี ริษทั
ประสงค์จะออกและเสนอขายนี้ เป็ นชนิดทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท
ซึง่ การขายหุน้ กูด้ งั กล่าวจะช่วยให้ตน้ ทุนทางการเงินลดลงได้สว่ นหนึ่ง ทัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt
to Equity ratio : D/E) อยูท่ ป่ี ระมาณ 1.23 เท่า
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ด
พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว ตามทีเ่ สนอ โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ ง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงาน
การประชุมนี้และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ ย
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,328,610,300 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,307,001,093 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
1,017,371 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
20,591,836 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.6585
0.0161
0.3254

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 9. พิ จารณาอนุมตั ิ การการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ ม ทุนจดทะเบียน
19,278,911,911.88 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิ ธีตดั หุ้น
จดทะเบียนที่ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ าย และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การในทีป่ ระชุม เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีหนุ้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีจ่ ะต้อง
ทําการยกเลิก จํานวน 25,954,326 หุน้ อันเป็ นหุน้ คงเหลือในส่วนทีส่ าํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 6 ซึง่ สิน้ สุดระยะเวลาการ
ใช้สทิ ธิแล้ว และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษทั จะต้องขออนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี้
หลังจากการยกเลิกหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว
บริษทั
ยังคงเหลือหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายซึง่ สํารองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 7 และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) รวมทัง้ สิน้ จํานวน 3,706,219,088 หุน้ ดังนัน้ ภายหลังการ
ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 19,251,140,783.06 บาท แบ่งออกเป็ น 17,991,720,358
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม ทุนจด
ทะเบียน 19,278,911,911.88 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้
นําออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 25,954,326 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
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 ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน
19,278,911,911.88 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,251,140,783.06 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่าย และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ น
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
19,251,140,783.06
แบ่งออกเป็ น
17,991,720,358
มูลค่าหุน้ ละ
1.07
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
17,991,720,358
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,328,610,300 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
6,327,952,067 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
33,733 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
624,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.9896
0.0005
0.0099

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 10. พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนด
ไว้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่ พิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
และเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการ
ประชุม
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีการพิจารณาในเรือ่ ง
ความเสีย่ งอย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า หากจะกล่าวเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเพิม่ ทุน
ทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ บริษทั นําเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนนัน้ ไปชําระหนี้ทม่ี อี ยูต่ ่อสถาบันการเงิน เพือ่ ทําให้อตั ราหนี้สนิ
ต่อทุนตํ่าลง ซึง่ นับเป็ นการลดความเสีย่ งประการหนึ่งตามนโยบายของคณะกรรมการทีไ่ ด้มอบหมายให้ฝา่ ยจัดการไป
ดําเนินการ นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ ฝา่ ยจัดการได้พจิ ารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ ทัง้ ใน
ด้านทําเลทีต่ งั ้ การคมนาคม การขนส่ง รวมไปถึงการพยายามจํากัดความเสีย่ งในการลงทุน อย่างเช่นกรณีของการ
ร่วมทุนกับ BTS ซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ รี ากฐานอยูใ่ นประเทศจีนและฮ่องกง อันนํามาซึง่ ลูกค้าชาวต่างชาติในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
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นายบุญชัย งามวิทย์โรจน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษทั จัดทําสรุปความคืบหน้าของ
การดําเนินโครงการภายใต้การร่วมทุนกับ BTS เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบด้วย
นายสุรพล ประทุมทอง ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อมูลจากรายงานประจําปี พบว่า
กิจการร่วมค้าระหว่างบริษทั กับ BTS นัน้ มีสว่ นแบ่งขาดทุนแทบทุกโครงการ จึงอยากทราบว่า บริษทั จะเริม่ รับรูร้ ายได้
จากการลงทุนในแต่ละโครงการเมือ่ ใด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า สําหรับแนวทางการ
ร่วมทุนกับ BTS นัน้ ทัง้ สองฝา่ ยจะร่วมกันทําการจัดตัง้ บริษทั ใหม่ขน้ึ มาเพือ่ รองรับการดําเนินโครงการใหม่ทุกโครงการ
ซึง่ ในการรับรูร้ ายได้จะเกิดขึน้ ต่อเมือ่ มีการโอนกรรมสิทธิ ์และส่งมอบให้แก่ลกู ค้า โดยทีใ่ นช่วงต้นของการเริม่ โครงการ
จะเป็ นลักษณะของการแบ่งค่าใช้จา่ ยตามสัดส่วนการลงทุน ทัง้ นี้ ในภาพรวมสําหรับปี น้ี คาดว่าจะมีกาํ ไรเล็กน้อยจาก
การโอนกรรมสิทธิ ์ของโครงการเดอะไลน์ สุขมุ วิท 71 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2560 ยังไม่มโี ครงการทีพ่ ร้อมโอน
กรรมสิทธิ ์ จึงอาจมีผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ คาดว่าเมือ่ การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในปี 2561 น่าจะทําให้มกี าํ ไร
กลับเข้ามาอีกครัง้
ผูถ้ อื หุน้ แนะนําให้บริษทั ทําการสํารวจเรือ่ ง Brand Image และ Brand Royalty เพือ่ ให้แน่ใจว่า แบรนด์ของ
บริษทั มีความแข็งแกร่ง
ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
1. บริษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันแล้
่ วหรือยัง
2. การร่วมทุนกับ BTS ในอนาคตจะเป็ นเช่นไร และวิสยั ทัศน์ของบริษทั ในระยะเวลา 5-10 ปี บริษทั มีแผน
จะร่วมทุนกับบริษทั อื่นอีกหรือไม่
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 1 ว่า บริษทั ยังไม่ได้แสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการมีความสนใจและเห็น
ด้วยกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึง่ อยูใ่ นระหว่างพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 2 ว่า ขณะนี้บริษทั ยังไม่มนี โยบาย
ร่วมทุนในลักษณะนี้กบั บริษทั อื่น ส่วนในประเด็นของการขยายตัวต่อไปในอนาคตร่วมกับ BTS นัน้ หากว่าโครงการ
ได้รบั การตอบรับในทิศทางทีด่ ี ทัง้ สองฝา่ ยน่าจะยังคงมีความร่วมมือเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
นายพรศักดิ ์ ฮ้อศิรมิ านนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การออกหุน้ กูน้ ้ี จะต้องเสีย
ดอกเบีย้ หรือไม่ และจะเสนอขายให้กบั ใคร
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นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั จะมีการ
แต่งตัง้ ตัวแทนจัดจําหน่ายหุน้ กู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายย่อย ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ กู้
รายเดิมภายใต้โครงการ Loyalty Program ส่วนอัตราดอกเบีย้ จะขึน้ อยูก่ บั ภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกหุน้ กูน้ นั ้ ซึง่ แนวโน้ม
ดอกเบีย้ น่าจะยังคงอยูใ่ นอัตราทีต่ ่าํ
นายสุทธิชยั บุญขันตินาถ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1. โครงการลงทุนทีป่ ระเทศอังกฤษ และในต่างจังหวัด ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้หรือไม่
2. บริษทั มีแผนในการผลิตผนังและพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป เพือ่ จําหน่ายต่อบุคคลทัวไปหรื
่
อไม่
3. ในภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั ไม่กระเตือ้ งขึน้ ทําให้ธนาคารมีความเข้มงวดในการอนุมตั สิ นิ เชื่อให้แก่ลกู ค้า
กรณีเช่นนี้ บริษทั มีวธิ จี ดั การอย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้
1. โครงการลงทุนทีป่ ระเทศอังกฤษ ขณะนี้ได้ขายไปหมดแล้ว ส่วนโครงการในต่างจังหวัดนัน้ พบว่า
แต่ละโครงการได้รบั การตอบรับทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ อาจมีการชะลอตัวลงไปบ้าง
2. บริษทั ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะผลิตผนังและพืน้ คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป เพือ่ ออกจําหน่ายเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจากปจั จุบนั เป็ นการผลิตเพือ่ ใช้สาํ หรับโครงการของกลุม่ บริษทั เท่านัน้ ซึง่ ขณะนี้เต็มกําลังการผลิตของโรงงานแล้ว
อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ภาวะตลาดเปลีย่ นแปลงไป บริษทั อาจนําเรือ่ งนี้มาพิจารณา
3. ลูกค้าบางส่วนอาจประสบปญั หาเรือ่ งการขออนุ มตั สิ นิ เชื่ออยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ประสานกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ซึง่ เป็ นพันธมิตรทีด่ ี เพือ่ ให้คาํ ปรึกษา แนะนํา และให้ความช่วยเหลือด้านบริการสินเชื่อให้แก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นายเกริก สามนต์ธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษทั จัดกิจกรรมเยีย่ มชมโครงการ
ของบริษทั เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ อื หุน้ โดยมีผสู้ อ่ื ข่าวติดตามไปทําข่าวประชาสัมพันธ์ดว้ ย นอกจากนี้
ขอสอบถามว่า ในช่วงครึง่ ปี หลัง แนวโน้มธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ได้ตดิ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชดิ ซึง่ แนวโน้มการลงทุนของบริษทั จะพิจารณาจากปจั จัยหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากในแต่ละจังหวัดอาจมีความพร้อม
แตกต่างกันไป ส่วนข้อเสนอแนะข้างต้น บริษทั ขอรับไว้พจิ ารณา
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.36 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทะยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 1,103 ราย
นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 6,329,574,800 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 44.30 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานในทีป่ 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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เอกสารหมายเลข 1
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริ ษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิ ด
สกุลเงิ น
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
อายุ
การเสนอขาย

การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด
อัตราดอกเบีย้

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

- หุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มหี ลักประกัน) ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะทีม่ กี ารออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
- วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000,000 (เจ็ดพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ
ในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว
- ไม่เกิน 10 ปีนบั ตัง้ แต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
- เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือให้แก่ผลู้ งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ
ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีม่ ผี ลใช้บงั คับในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั ้
- ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกําหนด และบริษทั มีหรือไม่มสี ทิ ธิ
ขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกําหนด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขในการออกหุน้ กู้
ในแต่ละคราว
- ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือตามข้อตกลงและเงือ่ นไข
ของหุน้ กู้ ทีไ่ ด้ออกในคราวนัน้ ทัง้ นี้ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลทีค่ ณะกรรมการมอบหมายให้มอี าํ นาจ
ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้ กู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบีย้
อายุ การไถ่ถอน การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่
เกีย่ วข้องกับการเสนอขาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงราคา วิธกี าร และระยะเวลา
เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ
บุคคลอื่นใด ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง หรือในกรณี
อื่นใดตามทีเ่ ห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ
ให้ขอ้ มูล ยืน่ เอกสาร หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ที่
เกีย่ วข้อง หรือจําเป็ นได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นควร
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