(สํา เนา)
รายงานการประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น ครัง้ ที่ 26/2564
ผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํา กัด (มหาชน)
การประชุมนี้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ซึง่ มีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิร ิ แคมปั ส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ก่อ นเริ่ ม การประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั และผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1. นายอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการลงทุน
2. นายเศรษฐา ทวีสนิ

กรรมการ
ประธานอํานวยการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
รองประธานกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบริหาร

3. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร

4. นายอุทยั อุทยั แสงสุข

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร
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5. นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมการลงทุน

กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายวีระนันท์ ชืน่ สุวรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

4. นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

5. นายธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ

กรรมการทัง้ หมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
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อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย ทัง้ นี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มสี ว่ น
ได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2564 ซึง่ ถือว่ามีสว่ นได้เสีย
พิเศษ
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษทั (CFO) ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นางสาววรางคณา อัครสถาพร
ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
(ผ่านโปรแกรม Zoom)

เลขานุการในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
อนึ่ง เพือ่ เป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 สําหรับการประชุมครัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่างใด
ก่อนการประชุมเริม่ ต้น
คําถามของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ได้เปิ ดวีดทิ ศั น์สาธิตวิธกี ารใช้ระบบเพือ่ การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารในการส่ง

เริ่ ม การประชุม เวลา 14.00 น.
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับ
และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั
ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงต่อทีป่ ระชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดประชุมครัง้ นี้
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ และความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของท่านผูถ้ อื หุน้ และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง บริษทั จึงได้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้เป็ นการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเลิกทรอนิกส์ตามพระราชกําหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เรือ่ ง มาตรฐานการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้เลือกผูใ้ ห้บริการระบบ E-AGM ทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 (วัน Record Date เพือ่ กําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจาํ นวน
ทัง้ หมด 49,909 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 14,862,734,320 หุน้
ขณะเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจํานวนหุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 6,295,266,939 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.356 ซึง่ มากกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว
จากนัน้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ ระชุม ชีแ้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับการ
ลงคะแนน โดยสรุปได้ดงั นี้
(1) การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทัง้
ผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึง่ บริษทั ได้สาธิตวิธกี ารใช้ระบบออนไลน์เพือ่ การออกเสียงลงคะแนน และการถามคําถามของผูถ้ อื
หุน้ ในตอนเริม่ ต้นของการประชุมนี้แล้ว
(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
(3) การนับ ผลการลงคะแนนเสีย งในแต่ ละวาระ จะนับ คะแนนเสีย งของผู้ถือหุ้น ที่เข้า ร่ว มการประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผูถ้ อื ห้นทีม่ อบฉันทะ ซึง่ มีคาํ สังระบุ
่ การลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อย
แล้ว ในกรณีทผ่ี ูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผูร้ บั มอบฉันทะจะเป็ นผูอ้ อกเสียง
ลงคะแนนสํ า หรับ ระเบีย บวาระนั น้ ๆ ได้ ต ามที่เ ห็น สมควร โดยการคลิก เข้า ไปที่เ มนู ก ารลงคะแนนเสีย งในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ถามคําถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามโดยการพิมพ์คาํ ถามในหน้าต่างห้องแชท
ในระบบ ตามทีไ่ ด้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุม โดยบริษทั จะนําคําถามของท่านไปตอบในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1. พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น ครัง้ ที่ 25/2563
ซึ่งจัด ขึน้ เมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีบ่ ริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25/2563 เมือ่ วันที่
24 กรกฎาคม 2563 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทําและส่งรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าวให้ท่านผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองแล้วพร้อม
หนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sansiri.com ด้วยแล้ว ซึง่ ในวาระนี้คณะกรรมการมี
ความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25/2563 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่
24 กรกฎาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,295,924,964 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,295,924,964

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0

งดออกเสียง
(เสียง)
0

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 100.00)

-

-

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 2. พิ จ ารณารับ รองรายงานประจํา ปี รายงานประจํา ปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2563
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการบริหารของบริษทั เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 และรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการบริษทั ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2563 และแผนงานประจําปี 2564 ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2563 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 112,632 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
เป็ นจํานวน 4,296 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 โดยจําแนกได้ดงั นี้
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- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย และทีด่ นิ รอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 74
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 9
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ประมาณร้อยละ 6
หนี้สนิ รวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 73,435 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อนประมาณร้อยละ 4 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 39,197 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,322 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
ในด้านของงบกําไรขาดทุน ในปี 2563 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 34,707 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 34 จากจํานวน 25,859 ล้านบาทในปี 2562 เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายโครงการ อย่างไรก็ดี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในปี 2563 เท่ากับ 6,460 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38 ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 3,196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ส่งผลให้กาํ ไรสุทธิในปี 2563 ลดลงเป็ น
1,673 ล้านบาท หรือลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 30
สําหรับอัตรากําไรเบือ้ งต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2563 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ
25.03 ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรากําไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 9.25 เป็ นร้อยละ 4.82 ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทน
ผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 7.63 เป็ นร้อยละ 4.71
นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจาก 1.82 เท่า
มาอยูท่ ่ี 1.42 เท่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ในปี 2563 เท่ากับ 55,520 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นเงินกูส้ าํ หรับ
โครงการ จํานวน 19,816 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36 หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน จํานวน 31,662 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 57
และเงินกูย้ มื อื่น จํานวน 4,042 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7
กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2563 ลดลง จาก 0.17 บาท เป็ น 0.12 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04
บาท เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2563
ในปี 2563 บริษทั มีรายได้รวม 34,707 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 30,731
ล้านบาท และรายได้ทม่ี าจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 3,102 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื จํานวน 874
ล้านบาท
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ในด้านของรายได้จากโครงการเพือ่ ขายในปี 2563 ซึง่ มีจาํ นวน 30,559 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็ นดังนี้
โครงการบ้านเดีย่ ว ร้อยละ 47 โครงการทาวน์โฮม ร้อยละ 9 โครงการมิกซ์ ร้อยละ 4 และโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 40
ทัง้ นี้ และมีโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2563 รวมทัง้ สิน้ 12 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 14,930 ล้านบาท
ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,297 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม
จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 2,535 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 17 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จํานวน 5 โครงการ มูลค่า
โครงการ 5,612 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 38 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม (ภายใต้ บมจ. แสนสิร)ิ จํานวน 1 โครงการ
มูลค่าโครงการ 1,485 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม
แผนงาน ปี 2564
ในด้านของแผนงานในปี 2564 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
- มุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพือ่ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วง
ราคา โดยขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วงราคาทีจ่ บั ต้องได้มากขึน้ เพือ่ สร้างโอกาสการมีทอ่ี ยูอ่ าศัยของคนทุกกลุ่ม
- มุง่ เน้นการเจาะตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบทีย่ งั คงมีความต้องการอยูอ่ าศัยทีแ่ ท้จริงอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการเปิ ดตัวโครงการขนาดเล็กเพือ่ ความยืดหยุน่ และคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือและ
สภาพคล่อง
- ให้ความสําคัญกับการรักษาสภาพคล่องและระดับหนี้สนิ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กรภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน
- ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้
- ผลักดันการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ผ่าน ‘Sansiri Green Mission’ ทีน่ ําไปปรับใช้ตงั ้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
การบริการ และขัน้ ตอนการดําเนินงาน
- สือ่ สารผ่านแนวคิด “ปี แห่งความหวัง” โดยสร้างจุดยืนในฐานะองค์กรทีส่ ร้างความหวังแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ าย ผ่าน ผลิตภัณฑ์ บริการ การบริหารจัดการ และโครงการต่างๆ เพือ่ การตอบแทนสังคม
โครงการเปิ ดใหม่ในปี 2564 รวมทัง้ สิน้ 24 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 25,940 ล้านบาท
ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,316 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47 ของมูลค่ารวม, ทาวน์โฮม
จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,832 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26 ของมูลค่ารวม, มิกซ์ จํานวน 3 โครงการ มูลค่า
โครงการ 2,670 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จํานวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,121
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16 ของมูลค่ารวม
อนึ่ง เป้ ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 19 จาก 26,156 ล้านบาท เป็ น
31,000 ล้านบาท
สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงั ้ หมดของแสนสิร ิ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564)
มีอยูป่ ระมาณ 24,613 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ใน ปี 2564 ประมาณ 16,229 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 5,185
ล้านบาท ปี 2566 ประมาณ 3,009 ล้านบาท และในปี 2567 อีกประมาณ 191 ล้านบาท
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ในส่วนของยอดขายรอรับรูร้ ายได้ของบริษทั ร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากัด
(มหาชน) (“กลุ่มบีทเี อส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชัน่ (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564) มีอยูป่ ระมาณ 5,396
ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2564 ประมาณ 2,244 ล้านบาท, ปี 2565 ประมาณ 2,858 ล้านบาท และในปี
2566 อีกประมาณ 295 ล้านบาท
ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษทั แสนสิร ิ
จํากัด (มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ได้ยน่ื ขอต่ออายุการรับรองเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต และได้รบั ต่ออายุการรับรองฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ จะครบกําหนดอายุการรับรองฯ 3 ปี ในวันที่
30 กันยายน 2566
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2563
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,664 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,284,070,865
(ร้อยละ 99.8055)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0
-

งดออกเสียง
(เสียง)
12,248,799
(ร้อยละ 0.1945)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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วาระที่ 3. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบดุล และงบกํา ไรขาดทุน ซึ่งผ่า นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชีข องบริ ษทั
ประจํา รอบปี บัญ ชี 2563 สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการบริหารของบริษทั เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั อิ นุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,664 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,284,070,865

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0

งดออกเสียง
(เสียง)
12,248,799

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 99.8055)

-

(ร้อยละ 0.1945)

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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วาระที่ 4. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารจัด สรรเงิ น ทุน สํา รองตามกฎหมาย และการจ่า ยเงิ น ปัน ผลประจํา ปี
สํา หรับ ผลการดํา เนิ น งาน ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์
บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ต้องจัดสรรกําไรเพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน ปี 2563 จํานวน 83.65
ล้านบาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ในส่วนของการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท (สีส่ ตางค์) โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ทีก่ าํ หนดไว้
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2563 จํานวน 83.65 ล้านบาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย โดยที่
กําไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินรวม
(2) จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท (สีส่ ตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ 594.5
ล้านบาท โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,664 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,296,319,664

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0

งดออกเสียง
(เสียง)
0

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 100.00)

-

-

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 5. พิ จ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําปี
โดยปั จจุบนั บริษทั มีกรรมการ จํานวนทัง้ สิน้ 12 ท่าน ดังนัน้ จึงมีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระในปี น้ี จํานวน
4 ท่าน ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

นายวิชญา จาติกวณิช
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
นายอุทยั อุทยั แสงสุข

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึง่ สําหรับการประชุมครัง้ นี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลมายังบริษทั
โดยทีค่ ณะกรรมการได้พจิ ารณากลันกรองตามข้
่
อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตาม
วาระในปี น้ที งั ้ สีท่ ่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตัง้ นายวิชญา จาติกวณิช, นายธงชัย จิรอลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวัฒน์
และ นายอุทยั อุทยั แสงสุข ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีไ่ ด้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
างเหมาะสมแล้ว
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,664 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ประเภทกรรมการ

เห็นด้วย
(เสียง)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)

งดออกเสียง
(เสียง)

บัตรเสีย
(เสียง)

1. นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ

5,802,691,440

493,627,224

1,000

ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 92.1601)

(ร้อยละ 7.8399)

(ร้อยละ 0.0000)

-

5,819,310,388

477,005,076

4,200

ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 92.4240)

(ร้อยละ 7.5759)

(ร้อยละ 0.0001)

-

6,262,944,564

33,370,900

4,200

ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 99.4699)

(ร้อยละ 0.5300)

(ร้อยละ 0.0001)

-

กรรมการ

5,817,112,388

469,325,376

9,881,900

ไม่มบี ตั รเสีย

ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร

(ร้อยละ 92.3891)

(ร้อยละ 7.4540)

(ร้อยละ 0.1569)

-

2. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์
4. นายอุทยั อุทยั แสงสุข

กรรมการ
กรรมการอิสระ

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
ทัง้ นี้ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระด้วย
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วาระที่ 6. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารกําหนดค่า ตอบแทนให้แ ก่ค ณะกรรมการบริ ษทั
และค่า ตอบแทนสําหรับ คณะกรรมการชุด ย่อ ยของบริ ษทั ประจํา ปี 2564
ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และกรรมการ
ชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation
Committee) ของบริษทั เห็นควรเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจําปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของ
เบีย้ ประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่ายในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา) ในอัตราดังต่อไปนี้
ค่า ตอบแทนคณะกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนประจํา
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่ายในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ
2 ครัง้ ทัง้ นี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้ แรกเท่านัน้
(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive director)
กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2564 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive
director) จํานวน 7 ท่าน เป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 2.1 ล้านบาท ดังนี้
กรรมการที่มิ ได้เป็ น ผูบ้ ริ หาร
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
นายวิชญา จาติกวณิช
นายวีระนันท์ ชืน่ สุวรรณ

ตํา แหน่ ง
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

อัต ราค่า ตอบแทนพิ เศษ
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ – ไม่ม ี –
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ค่า ตอบแทนสํา หรับ คณะกรรมการชุด ย่อ ย กําหนดไว้ดงั นี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่ายในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ ่ายในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา) ดังนี้
ตํา แหน่ ง

ประเภทของค่า ตอบแทน

ปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

50,000 บาท / เดือน

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

30,000 บาท / คน / เดือน

ประธานในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / คน / ครัง้

ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / คน / ครัง้

ประธานในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / คน / ครัง้

ประธานในคณะกรรมการ CSR

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

กรรมการในคณะกรรมการ CSR

เบีย้ ประชุม

20,000 บาท / คน / ครัง้

หมายเหตุ : บริษทั ไม่ได้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร
อนึ่ง

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา

ประชุม
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู้ อื หุน้ สอบถาม
ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายรัฐวิชญ์ วงษ์ศลิ ป์ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า ค่าบําเหน็จกรรมการ
สําหรับปี 2563 กําหนดไว้เป็ นจํานวนเท่าไร
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร
ประจําปี 2563 กําหนดไว้ในอัตราท่านละ 700,000 บาท ในขณะทีค่ า่ ตอบแทนพิเศษสําหรับกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร
ประจําปี 2564 ลดลงจากปี ก่อน โดยกําหนดไว้ในอัตราท่านละ 300,000 บาท
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,770 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
5,996,833,938

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
297,382,499

งดออกเสียง
(เสียง)
2,103,333

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 95.2435)

(ร้อยละ 4.7231)

(ร้อยละ 0.0334)

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 7. พิ จ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญ ชีแ ละกํา หนดค่า สอบบัญ ชี ประจํา ปี 2564
ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะ
ต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกําหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวมีคุณสมบัตติ ามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการ
สอบบัญชี และมีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เป็ นจํานวนเงิน 2.5 ล้านบาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26/2564 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 15 / 22

รายชื่อ ผูส้ อบบัญ ชี
1. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล

เลขที่
ผูส้ อบบัญ ชี
3516

2. นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4496
4521

4. นางสาวรสพร เดชอาคม

5659

จํา นวนปี ที่ส อบบัญ ชีใ ห้ก บั บริ ษทั
เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั
ในปี 2558 และปี 2560
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั
เป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ใน
ปี 2561 - 2563
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทัง้ นี้ ข้อมูล
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ทผ่ี า่ นมา มีดงั นี้
ค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
2.5 ล้านบาท
ไม่ม ี

ปี 2563
2.5 ล้านบาท
ไม่ม ี

นอกจากนี้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยของบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีจ่ ะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู้ อื หุน้ สอบถาม
ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นางสาวศรีสุภางค์ เล็กใจซื่อ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของนางสาวทิศารัตน์ เอีย่ มวิศษิ ฎ์ สอบถามว่า ค่าสอบ
บัญชี จํานวน 2.5 ล้านบาท เป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) หรือรวมถึงค่าสอบบัญชีของบริษทั
ในเครือ
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ตอบข้อซักถามว่า ค่าสอบบัญชีจาํ นวน 2.5 ล้านบาท เป็ นค่าสอบบัญชี
เฉพาะของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) เพียงบริษทั เดียว ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษทั ในเครือในปี 2564 รวมประมาณ
10.64 ล้านบาท
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มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
3516 หรือ นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2.5 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้พจิ ารณากลันกรอง
่
อย่างเหมาะสมแล้ว
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,770 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,294,318,770

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
2,001,000

งดออกเสียง
(เสียง)
0

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 99.9682)

(ร้อยละ 0.0318)

-

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 8. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษทั จากเดิ ม ทุน จดทะเบีย น 21,146,125,722.40 บาท เป็ น
ทุน จดทะเบีย นใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิ ธ ี ต ดั หุ้น จดทะเบีย นที่ ย งั มิ ได้น ํ า ออกจํา หน่ า ย และ
แก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ส นธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบีย น
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุ การในทีป่ ระชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีหนุ้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่ายทีจ่ ะต้องทําการยกเลิก รวมจํานวนทัง้ สิน้ 750,000,000 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) หุน้ คงเหลือในส่วนทีส่ าํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 ซึง่ ครบกําหนด
อายุแล้วเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็ นจํานวน 300,000,000 หุน้
(2) หุน้ คงเหลือในส่วนทีส่ าํ รองไว้เกินกว่าจํานวนหุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) เป็ นจํานวน 450,000,000 หุน้
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ดังนัน้ บริษทั จะต้องขออนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้
750,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากเป็ นการตัดหุน้ ส่วนที่
ยังไม่ได้มกี ารนําออกจําหน่าย รวมถึงมิได้มกี ารชําระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผลจากการลดทุนข้างต้น
บริษทั จะต้องขออนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู้ อื หุน้ สอบถาม
ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นางสาวศรีสุภางค์ เล็กใจซื่อ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของนางสาวทิศารัตน์ เอีย่ มวิศษิ ฎ์ สอบถามว่า การลดทุน
มีประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างไร
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด
(มหาชน) ในครัง้ นี้เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากการเพิม่ ทุนในปี 2563 เป็ นแบบกําหนดวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจน ซึง่ เมือ่ มีหนุ้ ทีไ่ ม่ได้นําออกจําหน่ายตามวัตถุประสงค์ จึงจําเป็ นต้องดําเนินการลดทุนจดเบียนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ทัง้ นี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากเป็ นการตัดหุน้ ในส่วนทีย่ งั ไม่ได้มกี าร
นําออกจําหน่าย ไม่ใช่ทุนจดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน
21,146,125,722.40 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 750,000,000 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
20,343,625,722.40
แบ่งออกเป็ น
19,012,734,320
มูลค่าหุน้ ละ
1.07
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
19,012,734,320
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,770 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,296,319,770

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
0

งดออกเสียง
(เสียง)
0

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 100.00)

-

-

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 9. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ก ารขยายระยะเวลาการจัด สรรหุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน ของบริ ษทั
ตามแบบมอบอํา นาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) ภายใต้เงื่อ นไขการจัด สรรหุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน ดังกล่า วตามที่ได้ร บั อนุม ตั ิ จ าก
ที่ป ระชุม สาม ญ
ั ผูถ้ ือ หุ้น ประจํา ปี 2563 เมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีท่ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25/2563 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท (ซึง่ คิดเป็ น
จํานวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั ณ วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้มกี ารเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) โดยจะจัดสรรครัง้ เดียวเต็มจํานวน
หรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวจะครบกําหนดในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตามแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ภายใต้เงือ่ นไข
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เมือ่ วันที่ 24
กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนึ่ง วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้
ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 26/2564 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 19 / 22

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ป ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตามแบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement)
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท ซึง่ จะครบกําหนดในวันทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 โดยเงือ่ นไขการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ทุกประการ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,296,319,770 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,263,030,037

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
33,185,400

งดออกเสียง
(เสียง)
104,333

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 99.4713)

(ร้อยละ 0.5271)

(ร้อยละ 0.0017)

-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที่ 10. พิ จ ารณาเรื่อ งอื่น ๆ (ถ้า มี)
ประธาน แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนดไว้ว่า
ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่ พิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
และเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุมครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม
ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
นายรัฐวิชญ์ วงษ์ศลิ ป์ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอยสอบถามว่า ในปั จจุบนั แสนสิร ิ
มีโครงการใดทีเ่ ป็ นโครงการสําคัญและน่าสนใจบ้าง
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นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2564 แสนสิร ิ
วางแผนเปิ ดตัวโครงการใหม่ จํานวน 24 โครงการ มูลค่า 26,000 ล้านบาท โดยภายในไตรมาสทีส่ องจะมีการเปิ ดตัวโครงการ
ใหม่ จํานวน 7 โครงการ ยกตัวอย่างโครงการสําคัญ ๆ เช่น โครงการบูกา้ น (Bugaan) ซึง่ เป็ นโครงการบ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ ราคา
เริม่ ต้น 30 ล้านบาท และมีเพียง 14 ยูนิต ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ เดอะ มูฟ (The Muve) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
4 ทําเล โดยจะเปิ ดตัวโครงการบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นโครงการแรก นอกจากนี้ ยังมีโครงการทาวน์เฮาส์
ทีช่ อ่ื ว่า โครงการสิร ิ เพลส ตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนบางนา-ตราด โดยบริษทั จะทยอยเปิ ดโครงการในไตรมาสทีส่ าม จํานวน 7
โครงการ และไตรมาสทีส่ ่ี จํานวน 10 โครงการ ตามลําดับ
นายรัฐวิชญ์ วงษ์ศลิ ป์ ในฐานะผูร้ บั มอบฉันทะของนางมรกต ยิบอินซอย สอบถามว่า แสนสิรมิ โี ครงการสําหรับ
ผูส้ งู วัย เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ หรือไม่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า แสนสิรมิ โี ครงการ
ในลักษณะเดียวกับทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ สอบถาม โดยเราเรียกโครงการลักษณะนี้วา่ Wellness ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ
เพือ่ รองรับการอยูอ่ าศัยของคนทัง้ 3 รุน่ (Generation) ไม่ใช่เพียงผูส้ งู วัยเท่านัน้
นายธัญพิสฐิ เจียวชญานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แสนสิรมิ กี ลยุทธ์อย่างไรเพือ่ รองรับ
มาตรการและกฎหมายเกีย่ วกับการเพิม่ สัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า แสนสิรมิ กี าร
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติของแสนสิรใิ นช่วงทีผ่ า่ นมา หาก
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แสนสิรกิ จ็ ะสามารถพัฒนาโครงการทีส่ อดรับกับกฎหมายได้ทนั ท่วงที
นางสาวสุภคั ธา เท่งเจียว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แสนสิรไิ ด้รบั ผลกระทบมาก/น้อย
เพียงใดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ และหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอต่อความ
ต้องการ จะส่งผลกระทบในระยะยาวหรือไม่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ได้รบั
ผลกระทบเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบการทัวไป
่ อย่างไรก็ดี หากมีการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมก็จะทําให้สถานการณ์คลีค่ ลาย และ
กลับสูส่ ภาวะปกติได้โดยเร็ว
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธาน
ในทีป่ ระชุม จึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.17 น.
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อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 160 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื
รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 6,296,334,770 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 42.3632 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั

ลงชือ่

-ลายมือชือ่ (นายอภิชาติ จูตระกูล)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชือ่

-ลายมือชือ่ (นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชือ่

-ลายมือชือ่ (นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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