รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 24/2562
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที 29 เมษายน 2562
ณ ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชันที 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ มการประชุม
เจ้าหน้าทีของบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษทั และผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่วม
การประชุม ดังนี
กรรมการบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นายอภิชาติ จูตระกูล

รองประธานกรรมการ
ประธานอํานวยการ (CEO)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการลงทุน

3. นายเศรษฐา ทวีสนิ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม
รองประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการลงทุน

4. นายวันจักร์ บุรณศิริ

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสียง

6. นายธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมการ

7. นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม

8. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียง

9. นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียง

10. นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

11. นายอุทยั อุทยั แสงสุข

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร
ประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร

12. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน

กรรมการทังหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
อนึง กรรมการอิสระบางท่านได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย ทังนี กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มสี ว่ น
ได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที 6 “พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการของบริษทั และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ” ซึงถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ
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ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษทั (CFO) ทีเข้าร่วมประชุม
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
ผูส้ อบบัญชีทเข้
ี าร่วมประชุม
นายโสภณ เพิมศิรวิ ลั ลภ

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

เลขานุการในทีประชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุ การคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอียมศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึงจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพือให้ผถู้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมรับทราบ
โดยทัวกัน ดังนี
(1) ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุ ก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน ๆ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ตามทีประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผูใ้ ดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึงบริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ แล้วใน
ขณะทีลงทะเบียน โดยกาเครืองหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเหลียมในบัตรลงคะแนน จากนันเมือประธานฯ ขอให้
ทีประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน และรอให้เจ้าหน้าทีของบริษทั ไปเก็บบัตร เพือมานับคะแนน
(2) ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ โดยถือว่าหนึงหุน้ เท่ากับหนึงเสียง
(3) การนับคะแนน
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระเท่านัน โดยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้า
ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสียงทีลงมติเห็นด้วยตามทีเสนอในระเบียบวาระนัน ๆ
ทังนี ยกเว้นสําหรับผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึงผูม้ อบฉันทะมีคาํ สังระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนืองจากบริษทั จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดทีระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
อนึง เพือเป็ นการส่งเสริมในเรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 256 สําหรับการประชุมครังนี
ผูถ้ อื หุน้ มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพิมเติมแต่อย่างใด
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เริมการประชุม เวลา 14.00 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเข้าร่วมประชุมในครังนี และได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษทั ซึงทําหน้าทีเป็ น
เลขานุการในทีประชุมแจ้งสรุปจํานวนผูถ้ อื หุน้ และจํานวนหุน้ ทีมาลงทะเบียนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี
นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีประชุม ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที 15 มีนาคม
2562 (วัน Record Date เพือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปั นผล) มีจาํ นวนทังหมด 45,318
ราย ถือหุน้ รวมทังสิน 14,862,734,320 หุน้ ทังนี บริษทั มีหนุ้ ทีซือคืนตามโครงการซือหุน้ คืนเพือบริหารทางการเงิน
จํานวน 500,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.36 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ซึงมาตรา 66/1
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ได้กาํ หนดว่า หุน้ ทีบริษทั ถืออยูน่ นจะไม่
ั
นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทังไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ดังนัน
บริษทั จึงไม่ได้นําหุน้ ทีซือคืนดังกล่าวมาลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด
ขณะเริมเปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 804 ราย นับจํานวนหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทังสิน 5,249,386,910 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.5486 ซึงมากกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที 32 แล้ว
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีระบุในหนังสือเชิญ
ประชุม ดังนี
วาระที 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23/2561
ซึงจัดขึนเมือวันที 27 เมษายน 2561
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561 ได้จดั ขึนเมือวันที 27 เมษายน
2561 ซึงบริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที
กฎหมายกําหนด รวมทังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏใน
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึงบริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณา
ทังนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี ขอให้
แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561 ซึงจัดขึนเมือวันที
27 เมษายน 2561 ตามทีเสนอ
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,387,839,515 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,387,839,515
0
71,300
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ซึงนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อทีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั
ประจําปี 2561 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ซึงบริษทั ทีได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และแผนงานประจําปี
2562 ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี
ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ณ สินปี 2561 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 95,357 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากปี ก่อน
เป็ นจํานวน 15,016 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 19 โดยจําแนกได้ดงั นี
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย และทีดินรอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 73
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอืน ประมาณร้อยละ 15
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ประมาณร้อยละ 10
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ประมาณร้อยละ 2
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หนีสินรวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนทังสิน 64,504 ล้านบาท เพิมขึน
จากปี กอ่ นประมาณร้อยละ 31 ในขณะทีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 30,852 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2561 จํานวน 2,046 ล้านบาท ทังนี แสนสิรไิ ด้จ่าย
เงินปั นผลจากกําไรสุทธิของปี 2560 จํานวน 1,754.6 ล้านบาท
ในด้านของงบกําไรขาดทุน ในปี 2561 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทังสิน 27,146 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 15 จากจํานวน 31,757 ล้านบาทในปี 2560 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและ
รายได้อนื อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 เท่ากับ 5,555 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 ทังนี
ในปี 2561 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 3,145 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 ส่งผล
ให้กาํ ไรสุทธิในปี 2561 ลดลงมาอยูท่ ี 2,046 ล้านบาท หรือลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 28
สําหรับอัตรากําไรเบืองต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2561 อยูท่ ร้ี อยละ 32.10 ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย
ส่วนอัตรากําไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 8.89 เป็ นร้อยละ 7.54 ในขณะทีอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากร้อยละ 9.57
เป็ นร้อยละ 6.62 นอกจากนี อัตราส่วนหนีสินเฉพาะส่วนทีมีดอกเบียต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio) เพิมขึนจาก 1.15
เท่า มาอยูท่ ี 1.56 เท่า ทังนี หนีสินเฉพาะส่วนทีมีดอกเบีย ในปี 2561 เท่ากับ 48,179 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
เงินกูส้ าํ หรับโครงการ จํานวน 11,614 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24 หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน จํานวน 24,441 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 51 และเงินกูย้ มื อืน จํานวน 12,125 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 25
กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2561 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.20 บาท เป็ น 0.14 บาท ในขณะทีเงินปั นผลต่อหุน้ ยังคง
จ่ายเท่ากับอัตราทีจ่ายในปี ก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนืองจากบริษทั ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว เมือวันที
12 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท จึงจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2561
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้รวม 27,146 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 21,639
ล้านบาท และรายได้ทมาจากธุ
ี
รกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 4,609 ล้านบาท ส่วนทีเหลือเป็ นรายได้อนื จํานวน
899 ล้านบาท
ในด้านของรายได้จากโครงการเพือขายในปี 2561 ซึงมีจํานวน 21,552 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็ น
ดังนี โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 31 โครงการทาวน์เฮาส์และมิกซ์ ร้อยละ 0.7 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 10 และ
โครงการบ้านเดียว ร้อยละ 58 ทังนี เมือเปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพือขายของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จํานวน 30 บริษทั จะเห็นว่า บริษทั มีรายได้จากโครงการเพือขาย อยูใ่ นอันดับที 4 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ
11 โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด อยูท่ ร้ี อยละ 10 และมีโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2561 รวมทังสิน 25 โครงการ คิดเป็ นมูลค่า
โครงการรวมทังสิน 65,199 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดียว จํานวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 13,816 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 21 ของมูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,749 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 9 ของมูลค่ารวม และคอนโดมิเนียม จํานวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการ 45,635 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70
ของมูลค่ารวม

สําเนานีคัดมาจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 6 / 25

แผนงาน ปี 2562
ในด้านของแผนงานในปี 2562 นี บริษทั มีกลยุทธ์ทสํี าคัญหลายประการ ดังนี
- เพิมส่วนแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาส์ผ่านการเปิ ดตัวโครงการสิร ิ เพลสในพืนทีอืน ๆ ทีมีศกั ยภาพ
- เป็ นผูน้ ํ าตลาดในการนํ าเสนอโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ทส่ี งเสริมด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพือให้
พร้อมรับกับตลาดทีกําลังเจริญเติบโต
- มุ่งเน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนืองผ่านผลิตภัณฑ์ทมีี ระดับราคาสูง
- ใช้แบรนด์แสนสิรทิ วางรากฐานอย่
ี
างมันคงแล้วให้เกิดประโยชน์ในการบรรลุเป้ าของยอดขาย
- ผสมผสานกลยุทธ์ดา้ นดิจติ ลั เพือนําเสนอประสบการณ์ทดีี ทสุี ดให้แก่ลูกค้า รวมถึงพัฒนารากฐานทาง
ธุรกิจให้แข็งแกร่ง
- มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชีวติ รวมถึงการพัฒนาความสามารถ
ตลอดอายุงาน เพือสร้างความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กรให้มากขึน
- ดําเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพือส่งเสริมความยังยืนด้านสิงแวดล้อม
โครงการเปิ ดใหม่ในปี 2562 รวมทังสิน 28 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทังสิน 46,533 ล้านบาท
ประกอบด้วย บ้านเดียว จํานวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 18,675 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 40 ของมูลค่ารวม,
ทาวน์เฮาส์และมิกซ์ จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 5,464 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12 ของมูลค่ารวม และ
คอนโดมิเนียม จํานวน 12 โครงการ มูลค่าโครงการ 22,394 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48 ของมูลค่ารวม
อนึง จากการทีเปิ ดตัวโครงการน้อยลง จึงทําให้เป้ ายอดขาย หรือ presale target ลดลงประมาณร้อยละ 25
จาก 48,000 ล้านบาท เป็ น 36,000 ล้านบาท ซึงข้อมูล ณ สินไตรมาส 1 นี มียอดขาย presale แล้วประมาณ 6,628 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 18
สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงหมดของแสนสิ
ั
ร ิ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที 8 เมษายน 2562)
มีอยูป่ ระมาณ 34,548 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2562 ประมาณ 12,447 ล้านบาท, ปี 2563 ประมาณ
6,527 ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 10,249 ล้านบาท และในปี 2565 อีกประมาณ 5,325 ล้านบาท
ในส่วนของยอดขายรอรับรูร้ ายได้ของบริษทั ร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุม่ บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง
จํากัด (มหาชน) (“กลุม่ บีทเี อส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชัน (“กลุม่ โตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที 8 เมษายน 2562) มีอยู่
ประมาณ 24,096 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2562 ประมาณ 8,798 ล้านบาท, ปี 2563 ประมาณ 8,341
ล้านบาท, ปี 2564 ประมาณ 5,904 ล้านบาท และในปี 2565 อีกประมาณ 1,053 ล้านบาท
ทังนี เมือรวมยอดขายรอรับรูร้ ายได้ของทังแสนสิร ิ กลุม่ บีทเี อส และ กลุม่ โตคิว แล้ว อยูท่ ประมาณ
ี
58,000
ล้านบาท ซึงคาดว่าน่ าจะเป็ นยอดสูงสุดในตลาด ณ ขณะนี

สําเนานีคัดมาจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 7 / 25

ความคืบหน้ าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรอง บริษทั
แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตังแต่วนั ที
12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้การรับรอง
ลําดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี
ขอให้แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอ
สรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี
นายวิชยั จิราเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การร่วมทุนกับกลุม่ บีทเี อส
และกลุ่มโตคิว เป็ นรูปแบบใด และมีผลอย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ปั จจุบนั บริษทั
ได้ร่วมลงทุนกับกลุม่ บีทเี อส และกลุม่ โตคิว ในรูปแบบกิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือแบ่งผล
กําไรกัน ทังนี รายได้ของกิจการร่วมค้าดังกล่าวจะไม่นํามารวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริษทั เช่น โครงการ เดอะ ไลน์
จตุจกั ร ซึงเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมทีบริษทั ได้รว่ มลงทุนกับกลุ่มบีทเี อส และสามารถรับรูร้ ายได้แล้ว ปรากฏว่ามีกาํ ไร
ขันต้น (gross profit) และ กําไรสุทธิ (net profit) ใกล้เคียงกับโครงการทีบริษทั ดําเนินการเอง
นายวิชยั จิราเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อไปว่า บริษทั มีแผนการลงทุน
บริเวณสถานีรถไฟฟ้ าบางซือหรือไม่ อย่างไร
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ปั จจุบนั บริษทั
ยังไม่มแี ผนการลงทุนบริเวณสถานีรถไฟฟ้ าบางซือแต่อย่างใด
นายคมธัช โชติรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้และกําไรทีลดลงของผล
ประกอบการในปี 2561 นัน เป็ นข้อมูลทีรวมถึงผลประกอบการในโครงการทีร่วมลงทุนกับกลุม่ บีทเี อสด้วยหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
รายได้และกําไรทีลดลงนันเป็ นข้อมูลของโครงการทีดําเนินการโดยบริษทั เองทังหมด ไม่รวมถึงรายได้ทมาจากโครงการ
ี
ร่วมทุนต่าง ๆ
นายปราการ ยนตรกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากการจําหน่าย
วัสดุก่อสร้างจึงลดลงจากปี ทแล้
ี ว
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นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
เนืองจากการจําหน่ ายวัสดุก่อสร้างไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษทั จึงไม่ได้มุ่งหวังถึงผลกําไรทีจะเกิดขึน ทังนี ทีผ่านมารายได้
ในส่วนนีมาจากการจําหน่ายให้แก่บริษทั ร่วมทุนตามทีได้มกี ารทําข้อตกลงกันไว้
นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการทีผลประกอบการของ
โครงการคอนโดมิเนียมลดลงนัน บริษทั มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนอย่างไร
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
สําหรับรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวเป็ นโครงการภายใต้การร่วมทุนแทบทังหมด จึงไม่ได้นํารายได้ส่วนนี
มารวมอยูใ่ นผลประกอบการประจําปี 2561 ของบริษทั อย่างไรก็ด ี ในปี 2562 นี บริษทั มีแผนลงทุนในโครงการ
คอนโดมิเนียมทีเป็ นของกลุม่ บริษทั เองเพิมขึน ซึงคาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ตงแต่
ั ปลายปี 2562 เป็ นต้นไป
นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลประกอบการโครงการ
คอนโดมิเนียมทีลดลงนันเกียวเนืองกับภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
ภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัวในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั เพียงเล็กน้อย โดยในปี
2561 บริษทั มียอดขายโครงการคอนโดมิเนียมเพิมขึนมาก แต่ทงนี
ั ส่วนใหญ่เป็ นโครงการทีอยูใ่ นระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ซึงยังไม่สามารถรับรูร้ ายได้
นายอดิศร ติระรัตน์ชยั เลิศ ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั คาดการณ์เกียวกับ
ผลประกอบการของปี 2562 อย่างไร และผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษทั เป็ นอย่างไร
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
เนืองจากงบการเงินประจําไตรมาสแรก ยังไม่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน บริษทั จึงยังไม่
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลต่อท่านผูถ้ อื หุน้ ได้ อย่างไรก็ดี ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศมาตรการ Load to
Value (LTV) ซึงมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2562 ทีผ่านมานัน ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษทั ยังคง
บรรลุตามเป้ าหมาย
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ชีแจงเพิมเติมว่า ยอดขาย
โครงการต่างๆ ของบริษทั ทีเพิมมากขึนนัน คาดว่าจะส่งผลต่อการรับรูร้ ายได้ของบริษทั ในช่วงปี 2562 และปี 2563
ตามลําดับ
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิมเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การ
บริษทั ซึงทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การในทีประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561 ตามทีเสนอ
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,378,112,690 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,378,112,690
0
18,665,299
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 3. พิ จารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2561 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ซึงนายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีได้กาํ หนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
การประชุมสามัญประจําปี
จึงขอเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี
สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว ตามทีได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี ซึงได้
จัดส่งให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
ทังนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี ขอให้
แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั อิ นุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2561 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเสนอ
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,378,109,690 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,378,109,690
0
18,665,299
3,000
(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 4. พิ จารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ซึงนายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ในวาระนีเป็ นการพิจารณา
เกียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ ซึงประกอบด้วยเรืองสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้
เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี
จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพือจ่ายเงินปั นผล ซึงตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั กําหนดไว้วา่ บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง
หักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทั ได้กําหนดไว้
ทังนี จากผลการดําเนินงานทีได้นําเสนอในวาระก่อนแล้วนัน ปรากฏว่า บริษทั มีกาํ ไรสุทธิและไม่มยี อด
ขาดทุนสะสม บริษทั จึงสามารถพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 42 นอกจากนี บริษทั ยังสามารถ
พิจารณาจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 (ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561) ปรากฏว่า บริษทั
มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีปรากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 2,045.9 ล้านบาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ดังนัน บริษทั จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษทั ได้จดั สรรเงินเพือ
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวน 134.7 ล้านบาท (ครบร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ตามทีกฎหมายกําหนด)
เรียบร้อยแล้ว
ทังนี บริษทั ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือวันที 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.04
(สีสตางค์) หรือคิดเป็ นจํานวนเงิน 594.5 ล้านบาท จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08
บาท (แปดสตางค์) หรือคิดเป็ นจํานวนเงินทีจะจ่ายอีกจํานวนประมาณ 1,149.0 ล้านบาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลประจําปี ดังนี

และการจ่าย

(1) จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 134.7 ล้านบาท เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
โดยทีกําไรในส่วนทีจัดสรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
(2) จ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และเนืองจากบริษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมือวันที 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 (สีสตางค์) จากจํานวนหุน้ 14,862.7
ล้านหุน้ จึงจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจํานวนหุน้ 14,362.7 ล้านหุน้
(หักหุน้ ทีซือคืนตามโครงการซือหุน้ คืนเพือบริหารทางการเงินของบริษทั จํานวน 500.0 ล้านหุน้ ซึงไม่มสี ทิ ธิได้รบั
เงินปั นผลแล้ว) รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน 1,743.5 ล้านบาท โดยบริษทั กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั
เงินปั นผลในวันที 15 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 14 พฤษภาคม 2562
อนึง การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทีกําหนดไว้
ทังนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี ขอให้
แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึงมีสาระสําคัญดังนี
นายวิชยั จิราจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีแนวทางอย่างไรในหุน้ ทีซือคืน
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นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
บริษทั ได้ดาํ เนินการซือหุน้ คืนตามโครงการซือหุน้ คืนเพือบริหารทางการเงิน (ข้อมูลสินสุด ณ Record Date) เป็ นจํานวน
500 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.36 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษทั ซึงเมือสินสุดโครงการซือหุน้ คืน
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษทั จะมีการพิจารณาถึงแนวทางในการดําเนินการต่อไปตามความเหมาะสม ซึงจะเป็ นไป
ตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิมเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การ
บริษทั ซึงทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การในทีประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเสนอ และทีประชุมรับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.04 เมือวันที 12 กันยายน 2561
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,397,600,274 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,397,600,274
0
141,000
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 100.0000) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 5. พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการในทีประชุมเป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ซึงเลขานุ การใน
ทีประชุมได้แถลงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญประจําปี โดยปัจจุบนั
บริษทั มีกรรมการจํานวนทังสิน 12 ท่าน แต่ทงนี
ั นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึงเป็ นกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในครังนี ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษทั
และคณะกรรมการไม่ได้
นําเสนอแต่งตังกรรมการใหม่ทดแทน เนืองจากเห็นว่ากรรมการทีคงเหลือจํานวน 11 ท่าน เพียงพอและเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการของบริษทั ดังนัน จึงมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี นี จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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(1) นายอภิชาติ จูตระกูล
(2) นายศุภนิจ จัยวัฒน์
(3) นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ

ทังนี เพือเป็ น การส่ง เสริมในเรืองสิท ธิข องผู้ถ ือหุ้น และการปฏิบัติต่ อผู้ถือหุ้น อย่ า งเท่ า เทีย มกัน ตาม
หลักการกํา กับดูแลกิจการทีดี บริษัทได้ให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริษทั โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึงสําหรับ
การประชุมครังนี ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือบุคคลมายังบริษทั
โดยทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหา ซึงได้ผา่ น
กระบวนการกลันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ
ทังสามท่านทีครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิ
เวลาให้บริษทั ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ ํา รวมทังเป็ นผูท้ มีี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตังให้เป็ นกรรมการบริษทั
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที
เกียวข้อง
อีกทังบุคคลทีเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์
ทีเกียวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภายนอกทีบริษทั ใช้บริการอยูใ่ นช่วง 2 ปี
ทีผ่านมา ดังนัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีไม่มสี ว่ นได้เสีย) จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาเลือกตังกรรมการทังสามท่านทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสีย
เห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ลือกตังบุคคล
ทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ซึงเป็ นกรรมการทีออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระในครังนี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึงบริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนการประชุมแล้ว
อนึง สําหรับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ให้พน้ จากตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบริษทั โดยไม่
นําเสนอแต่งตังกรรมการใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทน
จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณา
เลขานุการในทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี
ขอให้แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอ
สรุปว่าผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
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ในการนี ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตังกรรมการทีเสนอแต่งตังเป็ นรายบุคคล
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
มติ ทีประชุม

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั เิ ลือกตังให้ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ
นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ซึงเป็ นกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระในครังนี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง ตามทีเสนอ
ทังนี สําหรับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ให้พน้ จากตําแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการของบริษทั
โดยไม่นําเสนอแต่งตังกรรมการใหม่เข้าดํารงตําแหน่งแทน
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี

รายชือกรรมการ
1 นายอภิชาติ จูตระกูล
2 นายศุภนิจ จัยวัฒน์

ประเภทกรรมการ
กรรมการ
ทีเป็ นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

เห็นด้วย
(เสียง)
5,358,401,761
(ร้อยละ 99.2848)

5,381,524,062
(ร้อยละ 99.7136)

3 นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ

5,369,563,986
(ร้อยละ 99.4920)

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
38,599,701
739,812
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 0.7152)
15,458,400
758,812
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 0.2864)
27,418,476
758,812
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 0.5080)
-

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
ทังนี นายศุภนิจ จัยวัฒน์ และ นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ซึงได้รบั เลือกตังให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย
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วาระที 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั
และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ประจําปี 2562
ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีประชุม เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
เลขานุการในทีประชุม แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination
and
Compensation Committee) ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทอยู
ี ่
ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็น
ควรเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562 ในอัตรา
ดังต่อไปนี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนประจํา
กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ายในปี 2561
ทีผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกินเดือนละ 2 ครัง ทังนี หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการ
เพียงเท่าอัตราเบียประชุมกรรมการในสองครังแรกเท่านัน
(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับกรรมการทีมิได้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive director)
คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ ายจัดการได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นว่า จากความ
เจริญเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนืองติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปี นอกเหนือจากฝ่ ายจัดการและพนักงานแล้ว
กรรมการทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารก็มสี ว่ นสําคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน คณะกรรมการจึงเห็น
สมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2562 ให้แก่กรรมการทีมิได้เป็ นผูบ้ ริหาร
(non-executive director) จํานวน 7 ท่าน เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 5.8 ล้านบาท ดังนี
รายชื อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์
นายวิชญา
จาติกวณิช

อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
1,000,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
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(2) สิทธิประโยชน์อนื ๆ – ไม่ม ี ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดไว้ดงั นี
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดไว้ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ายในปี 2561 ทีผ่านมา)
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอืน ๆ
กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ายในปี 2561 ทีผ่านมา)
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทของ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ปี 2562
50,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / คน / เดือน

ประธานในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เบียประชุม

20,000 บาท / ครัง

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เบียประชุม

20,000 บาท / คน / ครัง

ประธานในคณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสียง

เบียประชุม
เบียประชุม

20,000 บาท / ครัง
20,000 บาท / คน / ครัง

ประธานในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เบียประชุม
เบียประชุม

20,000 บาท / ครัง
20,000 บาท / คน / ครัง

ประธานในคณะกรรมการ CSR
กรรมการในคณะกรรมการ CSR

เบียประชุม
เบียประชุม

20,000 บาท / ครัง
20,000 บาท / คน / ครัง

ค่าตอบแทนรายเดือน

ทังนี เลขานุ การในทีประชุม ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขใน
วาระนี ขอให้แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน
จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 ตามทีเสนอ
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทังสิน 3,897,923,910 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
3,460,308,476
436,635,247
980,087
100
(ร้อยละ 88.7732) (ร้อยละ 11.2017) (ร้อยละ 0.0251) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทังหมดทีมาประชุม
ทีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้

วาระที 7. พิ จารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึงกําหนดให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
ดังนัน
จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องแต่งตังผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที
31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึงคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตังให้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 เนืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมี
คุณสมบัตติ ามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชียวชาญในการสอบ
บัญชี และมีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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รายชือผู้สอบบัญชี
1. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
5. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
6. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ลุ
8. นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต
9. นายโสภณ เพิมศิรวิ ลั ลภ

เลขที
ผู้สอบบัญชี
3516
4521
3972
5659
4496
5872
4807
6014
3182

จํานวนปี ทีสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั
เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ในปี 2558 และปี 2560
เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ในปี 2561
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั
ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวนเงิน 2.3 ล้านบาท ซึงไม่รวมค่าบริการอืน (Non-audit fee) ทีบริษทั จะจ่ายตามจริง ทังนี ข้อมูล
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ทผ่ี านมา มีดงั นี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืน (Non-audit fee)

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
2.3 ล้านบาท
ไม่ม ี

ปี 2561
2.2 ล้านบาท
ไม่ม ี

นอกจากนี บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยของบริษทั ด้วย ทังนี บริษทั
อีวาย จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเสนอแต่
ี
งตังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที
อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ทังนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี ขอให้
แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียน
เลขที 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที 4521 หรือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที 5659 หรือ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 4496 หรือ นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 5872 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 4807 หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 6014 หรือ
นายโสภณ เพิมศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 3182 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2.3 ล้าน
บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีได้พจิ ารณากลันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,397,274,600 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,397,261,571
13,029
690,300
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 99.9998) (ร้อยละ 0.0002)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีงดออกเสียง)
วาระที 8. พิ จารณาอนุมตั ิการเพิ มวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ซึงนายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นการเพิมความแข็งแกร่ง
ในด้านการเงินของบริษทั หากภาวะด้านตลาดเงินเอืออํานวย บริษทั จึงประสงค์จะขออนุมตั กิ ารเพิมวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ โดยเพิมเติมวงเงินอีกจํานวน 10,000 ล้านบาท ทังนี เมือรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
ครังนีกับวงเงินการออกหุน้ กูท้ ได้
ี รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 18/2556 เมือวันที 30 เมษายน 2556
จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 19/2557 เมือวันที 29 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 5,000
ล้านบาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 21/2559 เมือวันที 26 เมษายน 2559 จํานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และ
ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 22/2560 เมือวันที 20 เมษายน 2560 จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และทีประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แล้วนัน วงเงินสําหรับการออกหุน้ กู้
รวมทังสินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท
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ทังนี ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี ขอให้
แจ้งต่อทีประชุมทราบเพือลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอืน จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึงมีสาระสําคัญดังนี
นายปิ น รัตนฤาทัย ผูถ้ อื หุน้ ซืงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั อยูใ่ นระดับใดของการจัดอันดับ
เครดิตเรทติง
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
ทริสเรทติงคงอันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ทีระดับ
“BBB+”
นายวิชยั จิราเจริญกิจกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตราส่วนหนีสินต่อทุน และดอกเบีย
จ่ายมีการเปลียนแปลงอย่างไร
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ ตอบข้อซักถามว่า
อัตราส่วนหนีสินต่อทุนของบริษทั เพิมขึนเล็กน้อย อันเนืองมาจากในปี 2561 บริษทั ได้ดาํ เนินการซือหุน้ คืนตามโครงการ
ซือหุน้ คืนเพือบริหารทางการเงิน ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง และ Gearing Ratio เพิมขึน อย่างไรก็ดี ในส่วนของ
ดอกเบียจ่ายนัน อาจมีการเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงได้ ขึนอยูก่ บั ว่าสามารถระบุหนีสินเป็ นต้นทุนในโครงการใดๆ
ได้หรือไม่ ซึงจะช่วยลดสัดส่วนของหนีสินลงได้ ทังนี หนีสินบางประเภทไม่สามารถระบุเป็ นต้นทุนของโครงการใด
โครงการหนึงได้ชดั เจน
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิมเติม ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การ
บริษทั ซึงทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การในทีประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารเพิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยเพิมเติมวงเงินอีก
จํานวน 10,000 ล้านบาท ทังนี เมือรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูค้ รังนีกับวงเงินการออกหุน้ กูท้ ได้
ี รบั
อนุ มตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 18/2556 เมือวันที 30 เมษายน 2556 จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ทีประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 19/2557 เมือวันที 29 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครังที 21/2559 เมือวันที 26 เมษายน 2559 จํานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 22/2560
เมือวันที 20 เมษายน 2560 จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561 เมือวันที
27 เมษายน 2561 จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แล้วนัน วงเงินสําหรับการออกหุน้ กูร้ วมทังสินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรือง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ บริ
ี ษทั ประสงค์จะออกและเสนอ
ขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนีและถือเป็ นส่วนหนึงของรายงานการประชุมนีด้วย

สําเนานีคัดมาจากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หน้า 21 / 25

ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,397,974,900 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,383,423,781
13,685,707
865,412
ไม่มบี ัตรเสีย
(ร้อยละ 99.7305) (ร้อยละ 0.2535) (ร้อยละ 0.0160) (ร้อยละ 0.0000)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทังหมดทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที 9. พิ จารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ มเติ มข้อบังคับของบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุ การในทีประชุม เป็ นผูช้ แจงข้
ี อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนีให้ทประชุ
ี มทราบ ซึงนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริษทั มีความประสงค์
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั เพือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสังหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ซึงเพิมทางเลือกให้บริษทั สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็คทรอนิกส์ได้ และ
แก้ไขเพิมเติมเรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24. เรืองการจัดประชุม
คณะกรรมการ เพือเพิมทางเลือกให้บริษทั สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และข้อ 30.
เรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึงข้อความทีแก้ไขใหม่ มีดงั นี
“ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตังแต่สองคนขึนไปร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี) วันนับแต่วนั ทีได้รบั การร้องขอ ในการ
เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี นและกํ
ื
าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้
หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวนั เวลา และสถานทีทีประชุม รวมทังวาระการประชุมและเอกสารที
เกียวข้องกับการประชุมนัน
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หากประธานกรรมการหรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จดั การประชุม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ทีเกียวข้อง ทังทีมีอยู่แล้วในปั จจุบนั หรือทีจะมีแก้ไขเพิมเติม
ในอนาคต
กําหนด”

อนึง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ ทังนี ตามทีกฎหมาย

“ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี) เดือน
นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึงคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุ้น คนหนึงหรือหลายคนรวมกันนับ
จํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุม ไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใน 45 (สีสิบห้า) วัน
นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถอื หุน้ ทังหลายซึง
เข้าชือกัน หรือผูถ้ อื หุน้ คนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบังคับไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สีสิบห้า) วัน
นับแต่ วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่ นนี ให้ถ ือว่าเป็ นการประชุม ผู้ถอื หุ้นทีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ น ทีเกิดจากการจัด ให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครังใด จํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามจํานวนทีกําหนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครังนันให้แก่บริษทั ”
ทังนี ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํา นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา
เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือ
ขอแก้ไขเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในทีประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี
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มติ ทีประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ใิ ห้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24. เรือง
การจัดประชุมคณะกรรมการ เพือเพิมทางเลือกให้บริษทั สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
และข้อ 30. เรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายทีแก้ไขใหม่
ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้นทุกประการ
ในวาระนี มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิน 5,397,974,900 หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี

จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
5,397,417,015
10
454,875
103,000
(ร้อยละ 99.9897) (ร้อยละ 0.0000) (ร้อยละ 0.0084) (ร้อยละ 0.0019)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เสียงของผู้ถ ือหุ้น ทังหมดทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วาระที 10. พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนด
ไว้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอืน ๆ เพือพิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า
หนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
และเมือไม่มผี ใู้ ดเสนอเรืองอืน ๆ ในระเบียบวาระที 10 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อทีประชุมว่าได้ประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว
การประชุม

จากนันจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรืองอืน ๆ ซึงมิได้บรรจุไว้ในวาระ

นายวิชยั กาญจนการุณ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษทั ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์
เกียวกับการปฏิบตั ติ นกรณีเกิดอัคคีภยั หรือมีเสียงสัญญาณเตือนภัยในสถานทีจัดการประชุม
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นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีนโยบายการลงทุนในด้านอืนๆ
เพือให้มผี ลประกอบการทีเพิมขึนหรือไม่
นายอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมการและประธานผูบ้ ริหารสายงานปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า สําหรับธุรกิจ
ในด้านอืนๆ ทีบริษทั ประสงค์เข้าร่วมลงทุนนัน บริษทั จะคํานึงถึงลักษณะของธุรกิจทีมีความเกียวข้องและการนํามาใช้
ประโยชน์เพือการพัฒนาทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั เป็ นสําคัญ
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิมเติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรืองอืนใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีประชุม จึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
อนึง หลังจากเริมการประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทะยอยมาลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุมเพิมขึน โดยมีจาํ นวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมขึนจาก ณ เวลาทีเปิ ดประชุม รวมทังสินเป็ น 896 ราย
นับจํานวนหุน้ ทีถือรวมกันได้ทงสิ
ั น 5,397,974,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.5832 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด
ของบริษทั

ลงชือ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานทีประชุม

ลงชือ

-นพพร บุญถนอม(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุ การในทีประชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชือ

-จินดา เอียมศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอียมศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562 : บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ทีบริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย
ประเภทหุน้ กู้

วงเงิน

สกุลเงิน
อัตราดอกเบีย
อายุของหุน้ กู้

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด

วิธกี ารเสนอขาย

หุ้นกู้ทุก ประเภท ชนิดระบุชอผู
ื ้ถือหรือไม่ระบุช ือผู้ถือ มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีห รือไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทังนี ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กู้
ในแต่ละครัง
มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทียังมิได้ไถ่ถอนทังหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึง จะต้องมีจํานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอืนทีเทียบเท่า ทังนี สามารถ
เสนอขายหุ้นกู้เพือทดแทนหุ้น กู้เดิม ทีมีก ารไถ่ ถ อนในรูป แบบต่ างๆ กัน ได้ในวัน เดีย วกัน
(Revolving Basis) ทังนี หุ้น กู้ทีบริษั ท ฯออกจํา หน่ า ยแล้ว แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้รบั การไถ่ ถ อนไม่ ว่ า
ณ ขณะใดขณะหนึงจะต้องมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอืนทีเทียบเท่าภายในวงเงิน
ขึนอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง
ขึนอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง โดยสามารถกําหนดให้มี
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุของหุน้ กูห้ รือไม่กไ็ ด้ หรือ เป็ นหุน้ กูท้ ครบกํ
ี
าหนดไถ่ถอนเมือ
มีการเลิกบริษทั (perpetual bond)
ผูถ้ ือหุน้ กู้อาจมีหรือไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกูค้ นื ก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่
ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกําหนด หรือบริษทั อาจกําหนดให้มหี รือไม่มกี ารไถ่ถอนก่อนกําหนดในกรณี
พิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่กไ็ ด้ ทังนี ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือนไข
ในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทัวไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ล งทุน รายใหญ่ และ/หรือ ผู้ล งทุน สถาบัน ในประเทศ และ/หรือ
ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึงอาจเสนอขายครังเดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอขายเป็ น
คราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูด้ ําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวเพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เรืองดังต่อไปนี
(1) มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย วิธกี ารจัดสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย อายุ การไถ่ถอน
(2) แต่ ง ตังที ปรึก ษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอืนใด
ในกรณีทจะต้
ี องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง หรือในกรณีอนใดตามที
ื
เห็นควร
( ) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ขอ้ มูล
ยืนเอกสาร หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอืนใดทีเกียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ดัง กล่ า ว ตลอดจนดํ า เนิ น การใด ๆ ทีเกียวข้อ ง หรือ จํา เป็ น
ได้ทุกประการตามทีเห็นควร

