รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 23/2561
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชัน้ ที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่ มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั และผูส้ อบบัญชี ทีเ่ ข้าร่วม
การประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายอภิชาติ

จูตระกูล

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3. นายเศรษฐา

ทวีสนิ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

4. นายวันจักร์

บุรณศิร ิ

กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

6. นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

7. นายพรทัต

อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

8. นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

9. นายกิตติชยั

รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10. นายวิชญา

จาติกวณิช

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการทัง้ หมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายอุทยั
อุทยั แสงสุข

ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร

2. นายศุภกรณ์

ทีป่ รึกษา คณะบริหาร (Executive Consultant)

เวชชาชีวะ

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษทั
นายวันจักร์
บุรณศิร ิ
ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
นายโสภณ
เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

เลขานุการในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร
บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
โดยทัวกั
่ น ดังนี้
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(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
อนึ่ง เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 สําหรับการประชุมครัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่างใด
เริ่ มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
(วันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ) มีจาํ นวนทัง้ หมด 38,962 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
14,862,734,320 หุน้ ขณะเริม่ เปิดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 668 ราย นับจํานวนหุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 7,004,598,767 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 47.1286 ซึง่ เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิด
การประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 22/2560
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22/2560 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน
2560 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏ
ในสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว 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 มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
นางรัชนี ธรรมเจริญ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า สําหรับรูปเล่มรายงานประจําปีทจ่ี ะ
จัดทําในครัง้ ต่อไป ควรยกเลิกการใช้พลาสติกห่อหุม้ เพือ่ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม
เลขานุ การบริษทั ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการในทีป่ ระชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22/2560 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่
20 เมษายน 2560 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,006,308,107 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22/2560 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่
20 เมษายน 2560 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,006,308,107 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,006,308,107
0
124,670
23,000
(ร้อยละ 100.0000)
(ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และแผนงานประจําปี 2561 ซึง่ มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 80,150 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน
เป็ นจํานวน 7,376 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10 โดยจําแนกได้ดงั นี้
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ประมาณร้อยละ 54
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 11
- ทีด่ นิ รอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 19
- เงินสด ประมาณร้อยละ 3
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ประมาณร้อยละ 3
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 10
หนี้สนิ รวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 49,672 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีก่อนประมาณร้อยละ 11 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 30,478 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,382 ล้านบาท เมือ่
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2560 จํานวน 2,825 ล้านบาท ทัง้ นี้
แสนสิรไิ ด้จา่ ยเงินปนั ผลจากกําไรสุทธิของปี 2559 จํานวน 1,857 ล้านบาท
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ในด้านของงบกําไรขาดทุน ในปี 2560 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 31,757 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 8 จากจํานวน 34,395 ล้านบาทในปี 2559 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและ
รายได้อ่นื อย่างไรก็ดี ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารในปี 2560 เท่ากับ 6,103 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ทัง้ นี้
ในปี 2560 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 4,011 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19 ส่งผล
ให้กาํ ไรสุทธิในปี 2560 ลดลงมาอยูท่ ่ี 2,825 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16
สําหรับอัตรากําไรเบือ้ งต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2560 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 31.00 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
เล็กน้อย ส่วนอัตรากําไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 9.83 เป็ นร้อยละ 8.89 ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก
ร้อยละ 12.23 เป็ นร้อยละ 9.64 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio)
เพิม่ ขึน้ จาก 1.15 เท่า มาอยูท่ ่ี 1.17 เท่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ในปี 2560 เท่ากับ 35,527 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น เงินกูส้ าํ หรับโครงการ จํานวน 10,095 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28 หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน จํานวน
16,971 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48 และเงินกูย้ มื อื่น จํานวน 8,461 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24
กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.24 บาท เป็ น 0.20 บาท ในขณะทีเ่ งินปนั ผลต่อหุน้ ยังคง
จ่ายเท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปีก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้ว เมือ่ วันที่
8 กันยายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จึงจะจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิ จปี 2560
ในปี 2560 บริษทั มีรายได้รวม 31,757 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย,
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่า และการขายวัสดุ จํานวน 26,255 ล้านบาท และรายได้ทม่ี าจากธุรกิจบริการ
อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 4,660 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื จํานวน 841 ล้านบาท
ในด้านของรายได้จากโครงการเพือ่ ขายในปี 2560 ซึง่ มีจาํ นวน 26,080 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็ น
ดังนี้ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 49 โครงการทาวน์เฮ้าส์และมิกซ์ ร้อยละ 0.1 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 7 และ
โครงการบ้านเดีย่ ว ร้อยละ 44 ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพือ่ ขายของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จํานวน 30 บริษทั จะเห็นว่า บริษทั มีรายได้จากโครงการเพือ่ ขาย อยูใ่ นอันดับที่ 3 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
13 โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10 และมีโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2560 รวมทัง้ สิน้ 14 โครงการ คิดเป็ นมูลค่า
โครงการรวมทัง้ สิน้ 37,239 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 8,948 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 24 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ จํานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,046 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จํานวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการ 27,245 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73
ของมูลค่ารวม
สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงั ้ หมด หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2561) มีอยู่
ประมาณ 16,432 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2561 ประมาณ 10,262 ล้านบาท และในปี 2562
อีกประมาณ 319 ล้านบาท ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 23,000 ล้านบาท จะเห็นว่า ในขณะนี้บริษทั มียอด
รับรูร้ ายได้แล้วประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมายดังกล่าว
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แผนงาน ปี 2561
ในด้านของแผนงานในปี 2561 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
- เข้าลงทุนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ระดับล่างถึงกลาง ซึง่ เป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
- มุง่ เน้นการทําการตลาดต่างประเทศเพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
- สร้างอัตราการเติบโตผ่านการลงทุนในแบรนด์ระดับโลก
- รักษาความเป็ นผูน้ ําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผา่ นทางนวัตกรรมด้านสินค้า และบริการ
- เพิม่ ประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานร่วมกัน รวมถึงวิธกี ารทํางานใหม่ๆ
ความคืบหน้ าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
เมือ่ ปี 2560 บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
และในปี 2561 นี้ CAC มีมติให้การรับรอง บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
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 จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,984,198,858 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
6,984,198,858
0
39,378,070
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 100.0000)
(ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 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 จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั อิ นุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,984,110,158 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
6,984,110,158
0
39,466,770
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 100.0000)
(ร้อยละ 0.0000)
(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 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับการจัดสรร
กําไรสุทธิ ซึง่ ประกอบด้วยเรื่องสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพือ่ จ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั
ผลของบริษทั กําหนดไว้วา่ บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้กาํ หนดไว้
ทัง้ นี้ จากผลการดําเนินงานทีไ่ ด้นําเสนอในวาระก่อนแล้วนัน้ ปรากฏว่า บริษทั มีกาํ ไรสุทธิและไม่มยี อด
ขาดทุนสะสม บริษทั จึงสามารถพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 42 นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถ
พิจารณาจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41
ผลการดําเนินงานประจําปี 2560 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ) ปรากฏว่า
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 2,824,705,408 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ซึง่ เมือ่ หักเงินสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็ นกําไรทีส่ ามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้ 2,679,610,533 บาท คิดเป็ นต่อหุน้ ได้
ประมาณหุน้ ละ 0.18 บาท และโดยทีบ่ ริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลประมาณกึง่ หนึ่งของกําไรดังกล่าว คณะกรรมการ
จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(1) จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2560 จํานวน 145,094,875.44 บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าํ ไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินรวมของบริษทั
(2) จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 จากจํานวนหุน้ 14,285,501,270 หุน้ จึงจะจ่ายเงิน
ปนั ผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท จากจํานวนหุน้ 14,862,734,320 หุน้ รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้
1,754,666,465.90 บาท ซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 65.48 ของกําไรสุทธิประจําปี 2560 โดยบริษทั กําหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย) และกําหนดจ่ายเงินปนั ผล
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
อนึ่ง การจ่ายเงินปนั ผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ทีก่ าํ หนดไว้
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 ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ และทีป่ ระชุมรับทราบ
การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.05 เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2560
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,025,881,524 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,025,881,524
0
213,370
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 100.0000)
(ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
และเลือกตัง้ กรรมการใหม่เพิ่ มเติ ม
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําปี
โดยบริษทั มีกรรมการจํานวนทัง้ สิน้ 10 ท่าน ดังนัน้ จึงมีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระในปีน้ี จํานวน 4 ท่าน
ประกอบด้วย
(1) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
-กรรมการอิสระ
(2) นายธงชัย จิรอลงกรณ์
- กรรมการ
(3) นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
- กรรมการอิสระ
(4) นายวิชญา จาติกวณิช
- กรรมการ
ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น การส่ง เสริม ในเรื่อ งสิท ธิข องผู้ถือ หุ้น และการปฏิบ ตั ิต่ อผู้ถือ หุ้น อย่า งเท่า เทีย มกัน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษทั โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ซึง่ สําหรับ
การประชุมครัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
โดยทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้ สีท่ า่ นทีค่ รบวาระแล้วจึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทัง้ สีท่ า่ นทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทัง้ หมดได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยมี
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณา
เลือกตัง้ กรรมการใหม่เพิม่ เติม ได้แก่ นายอุทยั อุทยั แสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ ซึง่ ทัง้ สองท่านเป็ นบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษทั
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้ง
ต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
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 ารเลือกตัง้ กรรมการ ตามทีเ่ สนอ ดังนี้

(1) เลือกตัง้ ให้ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์ และ
นายวิชญา จาติกวณิช ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และ
บริษทั

(2) เลือกตัง้ ให้ นายอุทยั อุทยั แสงสุข และ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เข้าเป็ นกรรมการใหม่เพิม่ เติมของ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
รายชื่อกรรมการ
ประเภท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
บัตรเสีย
กรรมการ
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
1.นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการอิสระ 6,979,449,791 46,420,366
230,370 ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ
(ร้อยละ
99.3393)
0.6607)
2. นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการ
6,883,276,365 142,593,792 230,370 ไม่มบี ตั รเสีย
ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ
(ร้อยละ
97.9704)
2.0296)
3. นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
กรรมการอิสระ 6,981,044,327 44,825,830
230,370 ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ
(ร้อยละ
99.3620)
0.6380)
4. นายวิชญา จาติกวณิช
กรรมการ
6,897,309,428 128,560,700 230,399 ไม่มบี ตั รเสีย
ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ
(ร้อยละ
98.1702)
1.8298)
5. นายอุทยั อุทยั แสงสุข
กรรมการ
6,899,225,057 126,645,100 230,370 ไม่มบี ตั รเสีย
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ
(ร้อยละ
98.1974)
1.8026)
6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ
6,899,175,028 126,695,100 230,399 ไม่มบี ตั รเสีย
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ
(ร้อยละ
98.1967)
1.8033)
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(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
ทัง้ นี้ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และนายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย

ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารง

วาระที่ 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั
และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจําปี 2561
ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การในทีป่ ระชุม เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
เลขานุการในทีป่ ระชุม แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination
and
Compensation Committee) ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
อยูใ่ นระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็น
ควรเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา) กล่าวคือ
อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครัง้
ทัง้ นี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้ แรกเท่านัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ ยจัดการได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นว่า จาก
ความเจริญเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝา่ ยจัดการและพนักงานแล้ว
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารก็มสี ว่ นสําคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน้
คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2561 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ น
ผูบ้ ริหาร (non-executive director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
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รายชื่อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์
นายวิชญา
จาติกวณิช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อัตราค่าตอบแทนพิ เศษ
1,500,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท

ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดไว้ดงั นี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา) กล่าวคือ อัตรา
50,000 บาท ต่อเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
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ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวม 13,400,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรรมการตรวจสอบ เป็ นจํานวนเงินรวม 1,320,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินรวม 120,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นจํานวนเงิน
รวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็ นจํานวนเงินรวม 80,000 บาท และค่าตอบแทน
คณะกรรมการ CSR เป็ นจํานวนเงินรวม 240,000 บาท
ทัง้ นี้ เลขานุการในทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขใน
วาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ 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 ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทัง้ สิน้ 7,029,113,167 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
6,357,452,329
657,511,168
149,670
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 90.4446)
(ร้อยละ 9.5533)
(ร้อยละ 0.0021)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที ่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
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 2561 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัติ
ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมี
ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ

เลขที่ผสู้ อบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้กบั บริ ษทั
3182
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559
2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
3516
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในปี 2558 และปี 2560
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
3972
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
5. นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
6. นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
4496
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
เลขที่ผสู้ อบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้กบั บริ ษทั
7. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
8. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล
4807
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
9. นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต
6014
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวนเงิน 2,200,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง ทัง้ นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมา มีดงั นี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
2,200,000 บาท
ไม่ม ี
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นอกจากนี้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยของบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั อี
วาย จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
เป็ 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 ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายสายัณห์ อุ่นวัฒนนุ กลู ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจึงค่าสอบบัญชีจงึ ปรับ
เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 และเสนอแนะให้ระบุเหตุผลของการปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุม
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษทั มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณงานทีผ่ สู้ อบบัญชีตอ้ งทําการตรวจสอบเพิม่ สูงขึน้
ตามไปด้วย นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา กําหนดในอัตราเดิมคงทีม่ าโดยตลอด ดังนัน้ การปรับค่าสอบ
บัญชีเพิม่ ขึน้ ในปี 2561 จึงมีความเหมาะสมแล้ว
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั
ขอรับไว้พจิ ารณา ทัง้ นี้ จากการทีแ่ สนสิรมิ บี ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ผสู้ อบบัญชีมหี น้าที่
ทีจ่ ะต้องตรวจสอบบริษทั เหล่านี้เพิม่ ขึน้ เช่นกัน จึงมีความจําเป็ นต้องปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีให้สอดคล้องกับภาระงานที่
เพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
นางสุณีย์ ชิตวัฒนานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีน้ี
มีการนํารายรับของบริษทั มาใช้เป็ นเกณฑ์พจิ ารณาด้วยหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า เรือ่ งการปรับ
เพิม่ ค่าสอบบัญชีนนั ้ บริษทั ได้พจิ ารณาจากหลักเกณฑ์และปจั จัยต่าง ๆ ประกอบกัน ทัง้ นี้ สําหรับรายรับของบริษทั เป็ น
เพียงส่วนหนึ่งทีน่ ํามาประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ดี เมือ่ พิจารณาจากธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั เห็นว่า การปรับเพิม่ ค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสมแล้ว
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
3182 หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจร
กิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่
3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ทะเบียนเลขที่ 4496
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ทะเบียนเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต ทะเบียนเลขที่ 6014 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2,200,000 บาท
ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,029,294,860 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,027,053,129
2,241,731
124,670
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9681)
(ร้อยละ 0.0319)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 8. พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มวงเงิ นและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งในด้านการเงิน
ของบริษทั หากภาวะด้านตลาดเงินเอือ้ อํานวย บริษทั จึงประสงค์จะขออนุมตั กิ ารเพิม่ วงเงินและแก้ไขเงือ่ นไขในการออก
และเสนอขายหุน้ กู้ โดยเพิม่ เติมวงเงินอีกจํานวน 4,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมื่อรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้
กูค้ รัง้ นี้กบั วงเงินการออกหุน้ กูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2556 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2556
จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน
5,000 ล้านบาท, ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 จํานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
และทีป่ ระชุมสามมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22/2560 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนัน้
วงเงินสําหรับการออกหุน้ กูร้ วมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นตามทีป่ รากฏในรายละเอียด
โครงการหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณา
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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 จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ 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 ารเพิม่ วงเงินและแก้ไขเงือ่ นไขในการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดย
เพิม่ เติมวงเงินอีกจํานวน 4,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ เมือ่ รวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูค้ รัง้ นี้กบั วงเงินการออก
หุน้ กูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2556 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2556 จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้าน
บาท, ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 จํานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 22/2560 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนัน้ วงเงินสําหรับการออกหุน้ กูร้ วม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ตามทีเ่ สนอ โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรือ่ ง “รายละเอียด
โครงการหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการ
ประชุมนี้ดว้ ย
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,029,419,530 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,020,452,411
8,382,449
584,670
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.8725)
(ร้อยละ 0.1192)
(ร้อยละ 0.0083)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 9. พิ จารณาอนุมตั ิ การการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ ม ทุนจดทะเบียน
19,251,140,783.06 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิ ธีตดั หุ้น
จดทะเบียนที่ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ าย และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ ระชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีหนุ้
จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีจ่ ะต้องทําการยกเลิก จํานวน 2,828,986,038 หุน้ (อันเป็ นหุน้ คงเหลือในส่วนที่
สํารองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึง่ ครบกําหนดอายุแล้วเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2560) ซึง่ การลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้จะไม่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เนื่องจากเป็ นการตัดหุน้ ส่วนทีย่ งั ไม่ได้
มีการนําออกจําหน่าย รวมถึงมิได้มกี ารชําระคืนเงินจากการลดทุนใดๆ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผลจากการลดทุนข้างต้น
บริษทั จะต้องขออนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าว
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 19,251,140,783.06 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนที่
ยังมิได้นําออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 2,828,986,038 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม 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 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือ
ขอแก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการในทีป่ ระชุม
แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน
19,251,140,783.06 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่าย และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ น
ดังต่อไปนี้
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,029,532,202 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,029,221,368
101,000
209,834
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9956)
(ร้อยละ 0.0014)
(ร้อยละ 0.0030)
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 รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ 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
นางสาวพรระวี ดวงพัสตรา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางของธุรกิจตลาด
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุม่ ของคอนโดมิเนียม มีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ถือเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของตลาดคอนโดมิเนียม ซึง่ ในระยะ 2 – 3 ปีทผ่ี า่ นมานัน้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิด
การชะลอตัว
ทําให้สง่ ผลกระทบต่อตลาดคอนโดมิเนียมเมือ่ เทียบจากจํานวนยูนิตทีจ่ าํ หน่ายได้ซง่ึ อยูใ่ นอัตราคงที่
อย่างไรก็ดี ในปี 2561 ตลาดการท่องเทีย่ วมีอตั ราการเติบโตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มทีด่ ี
ขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ คาดว่าจะส่งผลดีแก่ตลาดคอนโดมิเนียมในทิศทางเดียวกัน
นางสาวพรระวี ดวงพัสตรา
ต่างประเทศมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ หรือไม่

ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง
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นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า การซือ้ คอนโดมิเนียมของ
ลูกค้าต่างประเทศมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้ ในปี 2561 แนวโน้มของลูกค้าต่างประเทศ
คาดว่าจะมีเพิม่ ขึน้
เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมซึง่ จะเปิดจําหน่ายอยูใ่ นทําเลทีล่ กู ค้าต่างประเทศให้ความสนใจ
โดยเฉพาะในทําเลตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงจังหวัดทีเ่ ป็ นแหล่งท่องท่องเทีย่ วสําคัญ เช่น จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น
นางสาวพรระวี ดวงพัสตรา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุม่
ทาวน์เฮาส์ บริษทั มุง่ เน้นทีผ่ ซู้ อ้ื ในระดับใด และผูซ้ อ้ื ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ใด
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ผลจากภาพรวมทีด่ ขี องตลาด
ทาวน์เฮาส์ในปี 2560 ทําให้บริษทั มีแผนการลงทุนในตลาดทาวน์เฮาส์เพิม่ ขึน้ โดยมุง้ เน้นกลุ่มลูกค้าทีม่ กี าํ ลังซือ้ ในระดับ
ราคา 2,000,000 - 3,500,000 บาท
นางสาวพรระวี ดวงพัสตรา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บริษทั มีแผนการลงทุนที่
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์ และจังหวัดภูเก็ต หรือไม่ และทิศทางของตลาดเป็ นอย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ทิศทางตลาดคอนโดมิเนียม
ในอําเภอหัวหินยังคงเป็ นไปด้วยดีจากกลุม่ ลูกค้าซึง่ เป็ นคนในพืน้ ที่ รวมไปถึงกลุม่ ลูกค้ากรุงเทพมหานครทีต่ อ้ งการหา
ทีพ่ กั ผ่อนในต่างจังหวัดเพือ่ เป็ นบ้านหลังทีส่ อง ซีง่ จะเห็นได้จากยอดจําหน่ายของโครงการคอนโดมิเนียม La Casita
ซึง่ เป็ นโครงการแรกทีเ่ ปิดจําหน่ายในปี 2561 ทีป่ ระสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี หลังจากทีบ่ ริษทั ไม่ได้เปิดโครงการใหม่
ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีทผ่ี า่ นมา
นางลินดา มุทริ างกูร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากการลงทุนใน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรมเป็ นอย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะในรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ ได้นํานวัตกรรมไปใช้ในผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ อันเกีย่ วข้องกับทีอ่ ยู่
อาศัยให้แก่ลกู ค้า เช่น การใช้หนุ้ ยนต์รบั -ส่งเอกสารในคอนโดมิเนียม และการใช้ Home Service Application เป็ นต้น
เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพให้บริการ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเพิม่ พันธมิตรในการธุรจิ เพือ่ พัฒนด้าน
เทคโลยี เช่น Google, Amazon และสมิตเิ วช เป็ นต้น
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นางลินดา มุทริ างกูร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ธุรกิจโรงแรมในเครือของบริษทั
เป็ นอย่างไรบ้าง
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ
บริษทั นัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ในทางหนึ่ง ปจั จุบนั บริษทั มีการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรม จํานวน 2 แห่ง กล่าวคือ เขาใหญ่ และหัวหิน ภายใต้ช่อื “ESCAPE” ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี อย่างไร
ก็ตาม ผลตอบแทนย่อมขึน้ อยูก่ บั ภาวะตลาดท่องเทีย่ วในแต่ละปี โดยคาดการณ์วา่ ในปีน้ี ตลาดท่องเทีย่ วน่าจะมีอตั รา
การเติบโตทีส่ งู ขึน้
นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีหลักเกณฑ์ใดพิจารณา
เลือกทําเลของโครงการอณาสิร ิ จังหวัดอยุธยา
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีการสํารวจข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ทีด่ นิ โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า และตลาดของคูแ่ ข่งขันในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ซึง่
จากการเปิ ดขายโครงการอณาสิรใิ นช่วงปลายปีทผ่ี า่ นมา นับว่าประสบความสําเร็จมากกว่าเป้าหมายทีค่ าดการณ์ไว้
นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซือ้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า เหตุใดโครงการเวียง
สันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จึงยังมีหอ้ งเหลือขายอยู่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ปจั จุบนั บริษทั แผนการลงทุนที่
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ และเป็ นทีส่ นใจของลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ซึง่ เห็น
ได้จากโครงการ ดี คอนโด พิงค์ ทีป่ ิดการขายไปแล้วในปี ทผ่ี า่ นมา ส่วนโครงการเวียง สันติธรรม ได้ปิดการขายไปแล้ว
เมือ่ ประมาณ 2 ปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ มีเพียงห้อง resale ทีน่ ํามาขายอีกครัง้
นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซือ้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า กลุม่ บีทเี อส ซึง่ ร่วมทุนกับ
บริษทั ได้ให้ความช่วยเหลือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอื่นๆ ของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่โครงการร่วมทุนด้วยหรือไม่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า การทีก่ ลุม่ BTS ซึง่ ลงทุนใน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั และน่าเชื่อถือสําหรับลูกค้าต่างประเทศ (โดยเฉพาะฮ่องกง จีน และ
สิงคโปร์) เข้ามาร่วมทุนกับบริษทั ถือเป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และช่วยสนับสนุ นให้ลกู ค้าต่างประเทศได้รจู้ กั และ
เชื่อมันในผลิ
่
ตภัณฑ์ของบริษทั เพิม่ มากขึน้
นายธีระวัฒน์ อนันตวรสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซือ้ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ก่อนถึงเวลาประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ควรฉายวีดทิ ศั น์แนะนําโครงการ และจัดนิทรรศการบริเวณพืน้ ทีด่ า้ นหน้าห้องประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
แนะนําโครงการต่าง ๆ ของบริษทั
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นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ขอรับไว้
พิจารณา
นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั ทําได้ตามแผนการดําเนินงานที่
วางไว้หรือไม่ และเหตุใดจึงไม่เป็ นไปตามแผน นอกจากนี้ ในปี 2561 มีการวางแผนไว้คอ่ นข้างสูง จะเป็ นไปตามแผน
หรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560
บริษทั ดําเนินการตามแผนทีว่ างไว้ได้ไม่ครบถ้วน เนื่องมาจากในไตรมาสที่ 4 ได้เลื่อนการเปิ ดขายโครงการบางโครงการ
ออกไป ทําให้ไม่สามารถรับรูร้ ายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท อย่างไรกดี ในปี 2561 บริษทั ยังมีความมันใจว่
่ าจะ
สามารถดําเนินการตามแผนทีว่ างไว้ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็ นสําคัญด้วย
นายพิภพ ศิรพิ ฒ
ั นานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีการสํารวจ และแผนการเพิม่
ยอดขายในกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศหรือไม่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีการวางแผนเพิม่
ยอดขายในตลาดลูกค้าต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากยอดขายของลูกค้าต่างประเทศเพิม่ สูงขึน้ ตลอด 4 ปีทผ่ี า่ นมา และมี
การสอบถาม และมีการสํารวจความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นลูกค้าในโซนเอเชีย เนื่องจากมีพฤติกรรม
การใช้ชวี ติ ทีใ่ กล้เคียงกัน
นายพิภพ ศิรพิ ฒ
ั นานนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า นโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
ECC สามารถสร้างโอกาส หรือประโยชน์แก่บริษทั อย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีการลงทุนในจังหวัดที่
กําหนดไว้เป็ นจังหวัดในกลุม่ ของ EEC อยูแ่ ล้ว เช่น จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุร ี โดยเฉพาะสําหรับจังหวัดชลบุร ี
ในปีน้ีได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ทพ่ี ทั ยา ส่วนโครงการบ้านเดีย่ ว และทาวเฮาส์ นัน้ ได้ทาํ การสํารวจเก็บข้อมูล
เพือ่ พิจารณาและซือ้ ทีด่ นิ สําหรับทําการพัฒนาต่อไป
นายคมธัช โชติรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่กรรมการเป็ นอย่างไร และเสนอแนะให้จดั ทําตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ด้วย
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ตอบข้อซักถามว่า ในปีน้ีได้ปรับค่าตอบแทนพิเศษลดลงเล็กน้อย
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ บริษทั ไม่ได้ปรับเพิม่ เป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้ว เช่น
อัตราเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กําหนดไว้ 20,000 บาทต่อครัง้ ส่วนข้อเสนอแนะของท่านผูถ้ อื หุน้ นัน้ บริษทั
ขอรับไว้พจิ ารณา
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นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั
ขอรับไว้พจิ ารณา
นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ เสนอแนะว่า โรงแรมใน
เครือแสนสิรทิ เ่ี ขาใหญ่ ควรจะมีโปรแกรม Company Visit เพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์โรงแรม และบริษทั
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ขอรับไว้
พิจารณา
นายพิพฒ
ั น์ จงกลสิร ิ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ขอให้ระบุจาํ นวนโครงการทีเ่ ปิดขายและ
สรุปผลการขายในแต่ละโครงการในปีทผ่ี า่ นมาไว้ในรายงานประจําปี
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ขอรับไว้
พิจารณา
นายสายัณห์ อุ่นวัฒนนุกลู ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนการลงทุนในปี 2561 บริษทั
มุง่ เน้นทีต่ ลาดของลูกค้ากลุม่ ใดเป็ นสําคัญ
นายอุทยั อุทยั แสงสุข ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีแผนการลงทุนใน
ทุกกลุม่ ตลาด โดยในปี 2561 บริษทั มีแผนการทุนในตลาดระดับบนประมาณร้อยละ 25, ตลาดระดับกลางร้อยละ 40
และตลาดล่างร้อยละ 35 ซึง่ จะมีการปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนตามปจั จัยต่าง ๆ ทัง้ นี้ ทําเลทีด่ นิ ถือเป็ นปจั จัยสําคัญ
อย่างหนึ่งทีบ่ ริษทั จะพิจารณาว่าควรทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้าระดับใด
นายสายัณห์ อุ่นวัฒนนุกลู ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บริษทั มีการสํารวจข้อมูล
ลูกค้าแต่ละกลุม่ หรือไม่ และหากมีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนลูกค้าในแต่ละกลุม่ จะส่งผลต่อกําไรสุทธิเพิม่ ขึน้ หรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า ไม่ได้มกี ารแบ่ง
สัดส่วนกําไรสุทธิของตลาดในแต่ละกลุม่ ไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ แต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ราคาของ
ทีด่ นิ และผลิตภัณฑ์ ซึง่ โดยทัวไปคอนโดมิ
่
เนียมจะมีกาํ ไรสุทธิมากกว่าบ้านเดีย่ ว
นายศุภกิจ ชมประยูร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีแนวทางสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างไร
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะดําเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ เพือ่ ให้นกั ลงทุนเกิดความเชื่อมันต่
่ อบริษทั
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.50 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทะยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 765 ราย
นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 7,029,950,634 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.2991 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-นพพร บุญถนอม(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-จินดา เอีย่ มศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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