(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 25/2563
ของ
บริษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 24 กรกฎำคม 2563
ณ สิ ริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
ก่อนเริ่มกำรประชุม
เจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ได้กล่ำวแนะนำคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร เลขำนุ กำรบริษทั ทีป่ รึกษำกฎหมำย และผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้
กรรมกำรบริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม
1. นำยอภิชำติ จูตระกูล

ประธำนกรรมกำร
ประธำนอำนวยกำร
ประธำนกรรมกำรลงทุน
ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. นำยเจษฎำวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3. นำยเศรษฐำ ทวีสนิ

กรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ประธำนกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
รองประธำนกรรมกำรลงทุน
รองประธำนกรรมกำรบริหำร

4. นำยวันจักร์ บุรณศิริ

กรรมกำร
ประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรลงทุน
กรรมกำรบริหำร
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5. นำยธงชัย จิรอลงกรณ์

กรรมกำร

6. นำยพรทัต อมตวิวฒ
ั น์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม

7. นำยศุภนิจ จัยวัฒน์

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

8. นำยกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

9. นำยวิชญำ จำติกวณิช

กรรมกำร
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

10. นำยอุทยั อุทยั แสงสุข

กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรลงทุน
กรรมกำรบริหำร
ประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำร

11. นำยศุภกรณ์ เวชชำชีวะ

กรรมกำร
กรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมกำรลงทุน

กรรมกำรทัง้ หมด 11 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
อนึ่ ง กรรมกำรอิสระบำงท่ำนได้ร ับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น รำยย่อ ยด้วย ทัง้ นี้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำ วไม่มีส่วน
ได้เ สีย และส่ ว นได้เ สีย พิเ ศษในทุ ก ระเบีย บวำระกำรประชุ ม ยกเว้น ระเบีย บวำระที่ 10 "พิจ ำรณำอนุ ม ัติก ำรก ำหนด
ค่ ำ ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริษัท และค่ ำ ตอบแทนสำหรับ คณะกรรมกำรชุด ย่อ ยของบริษัท ประจ ำปี 2563" ซึ่ง
ถือว่ำมีส่วนได้เสียพิเศษ
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ผูบ้ ริหำรสูงสุดด้ำนกำรเงินของบริษทั (CFO) ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม
นำยวันจักร์ บุรณศิริ
ทีป่ รึกษำกฎหมำยทีเ่ ข้ำร่วมประชุม
นำยเทพชล โกศล

ทีป่ รึกษำกฎหมำย แห่งบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้ำร่วมประชุม
นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด

เลขำนุกำรในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
1. นำยนพพร บุญถนอม
เลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
2. นำงสำวจินดำ เอีย่ มศริยำรักษ์
ผูช้ ่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
นอกจำกนี้ บริษทั ได้นำเสนอคำแนะนำกำรลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทรำบถึงวิธกี ำรออกเสียงลงคะแนน ตลอดจน
กำรนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวำระ เพื่อให้ผู้ถอื หุน้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุมรับทรำบโดยทัวกั
่ น
ดังนี้
(1) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุก ๆ วำระว่ำ จะมีผใู้ ดคัดค้ำนหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำ
ไม่มผี คู้ ดั ค้ำนหรืองดออกเสียง ประธำนฯ ก็จะขอสรุปวำระนัน้ ๆ ว่ำ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่ำนมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ติ ำมทีป่ ระธำนฯ
เสนอ แต่ถ้ำหำกมีผใู้ ดคัดค้ำนหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธำนฯ จะขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะคัดค้ำนหรืองดออกเสียง
ทำกำรลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่ำนผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน โดยกำ
เครื่องหมำย กำกบำท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จำกนัน้ เมื่อประธำนฯ ขอให้ท่ปี ระชุมลงคะแนนเสียง
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ และรอให้เจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ไปเก็บบัตร เพื่อมำนับคะแนน
(2) ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่ำหนึ่งหุน้ เท่ำกับหนึ่งเสียง
(3) กำรนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพำะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วำระเท่ ำ นั ้น โดยจะน ำคะแนนเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ ว ยและงดออกเสี ย งดั ง กล่ ำ วหั ก ออกจำกจ ำนวนเสี ย งทั ง้ หมดที่
เข้ำร่วมประชุม และถือว่ำคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตำมทีเ่ สนอในระเบียบวำระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ยกเว้นสำหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุม ซึง่ ผูม้ อบฉันทะมีคำสั ่งระบุกำรลงคะแนนเสียงมำในหนังสือมอบ
ฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนื่องจำกบริษทั จะนับคะแนนเสียงตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะ
อนึ่ง เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ และกำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยได้ประกำศ
หลักเกณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกรำคม 2563 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 สำหรับกำรประชุมครัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
มิได้เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่ำงใด
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เริ่มกำรประชุม เวลำ 14.00 น.
นำยอภิชำติ จูตระกูล ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนในทีป่ ระชุม ("ประธำนฯ") โดยประธำนฯ กล่ำวต้อนรับ
และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่ำนทีเ่ ข้ำร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้มอบหมำยให้ นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั
แถลงต่อทีป่ ระชุมทรำบถึงวิธกี ำรดำเนินกำรประชุม ซึ่งจะเป็ นกำรดำเนินกำรประชุมแบบกระชับ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) และมอบหมำยให้นำยเทพชล โกศล เป็ นผูช้ ่วยดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ เพื่อกำรดูแลสุขอนำมัยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) บริษทั จะดำเนินกำรประชุมดังนี้
(1) บริษัท จะด ำเนิ น กำรประชุ ม ให้มีค วำมกระชับ มำกที่สุ ด โดยใช้เ วลำในกำรประชุ ม ไม่ เ กิน หนึ่ ง ชัว่ โมงครึ่ง
ซึง่ บริษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำมำยังบริษทั ตำมทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
(2) ในกำรถำมคำถำม บริษัทขอควำมกรุณำท่ำนผูถ้ ือหุน้ ยกมือและแจ้งชื่อ -นำมสกุล และเดินไปที่ไมโครโฟน โดย
บริษทั จะเปลีย่ นผ้ำคลุม Microphone สำหรับกำรสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมในทุก ๆ ครัง้
(3) บริษทั จะตอบคำถำมในทีป่ ระชุมเฉพำะเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมเท่ำนัน้ สำหรับคำถำมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้
ตอบในทีป่ ระชุม บริษทั จะตอบคำถำมดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษทั ในภำยหลัง
นำยเทพชล โกศล ผูด้ ำเนินกำรประชุมได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุ กำรบริษทั ซึ่งทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุ กำร
ในทีป่ ระชุม แจ้งสรุปจำนวนผูถ้ อื หุน้ และจำนวนหุน้ ทีม่ ำลงทะเบียนในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรในทีป่ ระชุม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2563
(วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม) มีจำนวนทัง้ หมด 45,862 รำย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ 14,862,734,320
หุน้
ขณะเริ่มเปิ ดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม รวม 204 รำย นับจำนวนหุ้นที่มำประชุ ม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 6,305,153,143 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.4226 ซึง่ มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
หุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว
ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิ ดกำรประชุม และได้มอบหมำยให้นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั
เป็ นผูช้ ่วยดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม โดยนำยเทพชล โกศล ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
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วำระที่ 1. พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 24/2562
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ำ ตำมทีบ่ ริษทั ได้จดั ให้มกี ำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทำและส่งรำยงำนกำรประชุมครัง้ ดังกล่ำวให้ท่ำนผูถ้ อื หุน้
พิจำรณำรับรองแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ ซึง่ ในวำระนี้คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรอง
รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำ
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถำมรำยละเอียด ปรำกฏว่ำไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไข
เพิม่ เติม
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24/2562 ซึง่ จัดขึน้ เมื่อวันที่
29 เมษำยน 2562 ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,446,980,339 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,446,890,339
(ร้อยละ 99.9986)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
90,000
(ร้อยละ 0.0014)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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วำระที่ 2. พิ จำรณำรับรองรำยงำนประจำปี รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั
และผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2562
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึ่งนำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในรอบปี 2562 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี และรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร
บริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว และขอนำเสนอภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนประจำปี
2562 และแผนงำนประจำปี 2563 ซึง่ มีสำระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
ณ สิ้น ปี 2562 แสนสิริแ ละบริษั ท ย่ อ ยมีสิน ทรัพ ย์ ร วม เป็ นจ ำนวน 108,336 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง เพิ่ม ขึ้น จำก
ปี ก่อนเป็ นจำนวน 12,979 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 14 โดยจำแนกได้ดงั นี้
- ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และทีด่ นิ รอกำรพัฒนำ ประมำณร้อยละ 75
- เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมำณร้อยละ 11
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมำณร้อยละ 12
- ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประมำณร้อยละ 3
หนี้สนิ รวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวนทัง้ สิน้ 76,461 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำก
ปี ก่อนประมำณร้อยละ 19 ในขณะทีส่ ่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำนวน 31,875 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 1,023 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
ในด้ำนของงบกำไรขำดทุน ในปี 2562 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรำยได้รวมทัง้ สิน้ 26,291 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
3 จำกจำนวน 27,146 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยโครงกำร อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินกำรในปี 2562 เท่ำกับ 4,644 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 16 ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินและภำษี เป็ นจำนวน 3,833 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2562 เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,392 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 17
สำหรับอัตรำกำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรำยได้จำกกำรขำยโครงกำร ในปี 2562 อยู่ท่รี ้อยละ
29.01 ลดลงจำกปี ก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตรำกำไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 7.54 เป็ นร้อยละ 9.10 ส่งผลให้อตั รำผลตอบแทน
ผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำกร้อยละ 6.62 เป็ นร้อยละ 7.63
นอกจำกนี้ อัตรำส่วนหนี้สินเฉพำะส่วนที่มดี อกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นจำก 1.56 เท่ำ
มำอยู่ท่ี 1.82 เท่ำ ทัง้ นี้ หนี้สินเฉพำะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2562 เท่ำกับ 57,867 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นเงินกู้สำหรับ
โครงกำร จำนวน 19,705 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 34 หุน้ กู้ชนิดไม่มหี ลักประกัน จำนวน 31,265 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
54 และเงินกูย้ มื อื่น จำนวน 6,897 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 12
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กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 เพิม่ ขึ้น จำก 0.14 บำท เป็ น 0.17 บำท โดยจ่ำยเงินปั นผลต่อหุ้น ในอัตรำหุ้นละ
0.08 บำท โดยแบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครัง้ ทีห่ นึ่ง ในอัตรำหุน้ ละ 0.02 (สองสตำงค์) เมื่อวันที่ 10 กันยำยน
2562 และกำรจ่ ำ ยเงิน ปั น ผลระหว่ ำ งกำลครัง้ ที่ส อง ในอัต รำหุ้น ละ 0.06 (หกสตำงค์) เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภำคม 2563
ตำมลำดับ ทัง้ นี้ รำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวนสองครัง้ ดังกล่ำว จะขอนำเสนอต่อที่ประชุม
รับทรำบในวำระที่ 8 ต่อไป
สัดส่วนรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจปี 2562
ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 26,291 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 19,260
ล้ำนบำท และรำยได้ทม่ี ำจำกธุรกิจบริกำรอสังหำริมทรัพย์ จำนวน 5,050 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรำยได้อ่นื จำนวน 1,981
ล้ำนบำท
ในด้ำนของรำยได้จำกโครงกำรเพื่อขำยในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 19,126 ล้ำนบำท แบ่งสัดส่วนรำยได้เป็ นดังนี้
โครงกำรบ้ำนเดีย่ ว ร้อยละ 57 โครงกำรทำวน์เฮำส์ ร้อยละ 13 โครงกำรมิกซ์ ร้อยละ 1.5 และโครงกำรคอนโดมิเนียม ร้อยละ
28 ทัง้ นี้ และมีโครงกำรเปิ ดใหม่ในปี 2562 รวมทัง้ สิ้น 20 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำโครงกำรรวมทัง้ สิ้น 29,579 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย บ้ำนเดีย่ ว จำนวน 8 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 15,498 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 52 ของมูลค่ำรวม, ทำวน์เฮำส์
และมิกซ์ จำนวน 8 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 7,382 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 25 ของมูลค่ำรวม และคอนโดมิเนียม (ภำยใต้บ
มจ.แสนสิร)ิ จำนวน 4 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 6,699 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 23 ของมูลค่ำรวม
แผนงำน ปี 2563
ในด้ำนของแผนงำนในปี 2563 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี ำคัญหลำยประกำร ดังนี้
- มุ่งเน้นกำรเป็ นผูน้ ำในตลำดทีอ่ ยู่อำศัยแนวรำบซึง่ ยังคงมีตลำดทีม่ คี วำมต้องกำรทีอ่ ยู่อำศัยทีแ่ ท้จริง
- มุ่งเน้นกำรบริหำรสินค้ำคงเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ขยำยขอบเขตกำรสื่อสำรของแบรนด์ให้เข้ำถึงตลำดมวลชนทีใ่ หญ่ขน้ึ
- ผลักดันกำรขยำยธุรกิจบริกำรและธุรกิจทีส่ ร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกรำยได้หลักจำกธุรกิจกำร
ขำยอสังหำริมทรัพย์ โดยเน้นพัฒนำช่องทำงกำรบริกำรขำยต่อและปล่อยเช่ำสำหรับลูกค้ำ และบริกำรเพื่อส่งเสริมกำรอยู่
อำศัยอื่นๆ
- ต่อยอดแนวคิด “Sansiri Green Mission” เข้ำกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษั ท เพื่อส่งเสริม
ควำมยั ่งยืนด้ำนสิง่ แวดล้อม
โครงกำรเปิ ด ใหม่ใ นปี 2563 รวมทัง้ สิ้น 15 โครงกำร คิด เป็ น มูลค่ ำ โครงกำรรวมทัง้ สิ้น 19,842 ล้ำ นบำท
ประกอบด้วย บ้ำนเดีย่ ว จำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 5,268 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 27 ของมูลค่ำรวม ทำวน์เฮำส์
และมิกซ์ จำนวน 10 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 12,026 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 61 ของมูลค่ำรวม และคอนโดมิเนียม จำนวน
2 โครงกำร มูลค่ำโครงกำร 2,548 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 13 ของมูลค่ำรวม
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อนึ่ง เป้ ำยอดขำย หรือ presale target ในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 68 จำก 20,806 ล้ำนบำท เป็ น
35,000 ล้ำนบำท
สำหรับยอดขำยรอรับรูร้ ำยได้ทงั ้ หมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎำคม 2563)
มีอยู่ประมำณ 38,422 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรู้รำยได้ใน ปี 2563 ประมำณ 23,077 ล้ำนบำท, ปี 2564 ประมำณ
8,704 ล้ำนบำท ปี 2565 ประมำณ 6,416 ล้ำนบำท และในปี 2566 อีกประมำณ 225 ล้ำนบำท
ในส่วนของยอดขำยรอรับรูร้ ำยได้ของบริษทั ร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ จำกัด
(มหำชน) (“กลุ่มบีทเี อส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชัน่ (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎำคม 2563) มีอยู่ประมำณ
14,532 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรู้รำยได้ในปี 2563 ประมำณ 10,167 ล้ำนบำท, ปี 2564 ประมำณ 2,834 ล้ำนบำท
และในปี 2565 อีกประมำณ 1,531 ล้ำนบำท
ควำมคืบหน้ำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โครงกำรแนวร่ ว มปฏิบ ัติข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต (CAC) มีม ติใ ห้ก ำรรับ รองบริษัท
แสนสิริ จำกัด (มหำชน) เป็ นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12
กุมภำพันธ์ 2561 โดยกำรรับรองดังกล่ำวจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันทีม่ มี ติให้กำรรับรอง ซึ่งขณะนี้ บริษทั ได้ย่นื เรื่องต่อ CAC
เพื่อขอรับรองกำรต่ออำยุในฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถำมรำยละเอียด ปรำกฏว่ำไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไข
เพิม่ เติม
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรบั รองรำยงำนประจำปี รำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั และผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2562
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,381,440 หุน้
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ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,431,769,541
(ร้อยละ 99.7269)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
90,000
(ร้อยละ 0.0014)

งดออกเสียง
(เสียง)
17,521,899
(ร้อยละ 0.2717)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 3. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ทัง้ นี้ นำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมใน
สำระสำคัญเกีย่ วกับวำระที่ 3 - 6 เพื่อให้ทป่ี ระชุมทรำบในครำวเดียวกัน
นำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุม โดยสำมำรถสรุปสำระสำคัญว่ำ เนื่องจำกบริษทั มีแผนทีจ่ ะออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) เพื่อหำพันธมิตรทำงธุรกิจกับ
บริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษทั เพื่อให้บริษัทมี ควำมยืดหยุ่นทำง
กำรเงินในกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ในอนำคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และเพื่อชำระคืนหนี้
บำงส่วนให้แก่สถำบันทำงกำรเงินเมื่อมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) และบริษัทมีโครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) เพื่อให้กรรมกำรและพนักงำนมีส่วนร่วมในควำมเป็ นเจ้ำของบริษทั และเพื่อเป็ นสิง่ จูงใจและ
เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจ
บุคลำกรที่มคี วำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับบริษัทในระยะยำว อันจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบตั งิ ำนและกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ในอนำคต ประกอบกับบริษทั มีแผนที่จะเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (private placement) นัน้
บริษั ท จึง มีค วำมประสงค์ ท่ีจ ะเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษั ท จ ำนวน 4,922,000,000.00 บำท จำกทุ น
จดทะเบียนเดิมจำนวน 16,224,125,722.40 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 21,146,125,722.40 บำท โดยกำรออกหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนใหม่จำนวน 4,600,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1.07 บำท (รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในแบบรำยงำนกำร
เพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 4) ซึ่งได้จดั ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้) และแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
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"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :
21,146,125,722.40 บำท
แบ่งออกเป็ น
:
19,762,734,320 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
:
1.07 บำท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
:
19,762,734,320 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
หุน้ "
โดยมอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั หรือบุคคลทีก่ รรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
มอบหมำย เป็ น ผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือ ในเอกสำรใด ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรจดทะเบีย นแก้ ไ ขหนั ง สือ
บริคณห์สนธิของบริษทั และกำรยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข องบริษทั กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ กำรดำเนินกำรแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียน
แก้ไ ขหนั ง สือ บริค ณห์สนธิข องบริษัท ที่ต้ อ งยื่น ต่ อ กรมพัฒ นำธุ ร กิจ กำรค้ำ กระทรวงพำณิ ช ย์ รวมทัง้ มีอ ำนำจในกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ตำมทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวตำมทีเ่ ห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตำมคำแนะนำหรือคำสั ่งของนำยทะเบียนหรือ
เจ้ำหน้ำที่
คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องจำกบริษทั มีแผนกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่ อ ย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) และแผนที่จ ะเพิ่ม ทุ น แบบมอบอ ำนำจทัว่ ไป (General Mandate) ให้แ ก่ บุ ค คล
ในวงจำกัด (private placement) ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน ซึง่ กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั และกำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ดังกล่ำว
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมรำยละเอียดและแสดงควำมคิดเห็น ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำม
รำยละเอียดและแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับวำระที่ 3 - 6 พร้อมกัน ซึง่ มีสำระสำคัญโดยสรุปดังนี้
นำยอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมำ อำสำพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถำมว่ำ
กำรกำหนดดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ perpetual bond ในอัตรำร้อยละ 8.5 ต่อปี ถือว่ำค่อนข้ำงสูง อีกทัง้ ยังมีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้
ก่อนผูถ้ อื หุน้ อยำกทรำบว่ำ เหตุใดบริษทั จึงจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผลู้ งทุนในหุน้ กู้ perpetual bond โดยไม่คดิ มูลค่ำ
เป็ นกำรเพิม่ เติมอีก
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นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถำมว่ำ
ผูถ้ อื หุน้ บำงท่ำนอำจจะมีควำมสับสนในเรื่องของข้อมูลเกีย่ วกับหุน้ กู้ (perpetual bond) เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์และ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนในช่วงเวลำทีใ่ กล้เคียงกัน ทัง้ นี้ อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 8.5 ต่อปี ทีท่ ่ำนผูถ้ อื หุน้ กล่ำวถึงนัน้
เป็ น perpetual bond ล็อตทีเ่ สนอขำยต่อประชำชนทัวไป
่ หรือทีเ่ รียกว่ำ Public Offering (PO) จำนวน 3,000 ล้ำนบำท
ซึง่ เป็ นคนละล็อตกับ perpetual bond ทีอ่ อกให้แก่บคุ คลในวงจำกัด หรือทีเ่ รียกว่ำ Private Placement ซึง่ จะได้รบั จัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คดิ มูลค่ำ โดยจะกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ต่อไป คำดว่ำอัตรำดอกเบีย้ อำจอยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 7.5
นำงสำวณฐำพร ธีรภำพวงศ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ อื หุน้ สอบถำมว่ำ ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (PP Warrant) นี้ สำมำรถซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ หรือมีขอ้ จำกัดกำรโอนหรือไม่
นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผู้บริหำรสำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุร กิจ ตอบข้อซักถำมว่ำ
บริษัทจะไม่รบั จดทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ดังกล่ำว โดยก่อนกำร
ออกและเสนอขำย PP Warrant บริษทั จะต้องจดข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ต่อไป
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้แจ้ง
ต่อทีป่ ระชุมว่ำ วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผู้ถือหุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุม
ทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ได้มีมติ อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,059,754,753

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
389,890,320

งดออกเสียง
(เสียง)
0

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 93.9549)

(ร้อยละ 6.0451)

-

-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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วำระที่ 4. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant)
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึ่งนำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
บริษทั มีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องหำพันธมิตรทำงธุรกิจกับบริษทั เพื่อระดมทุนและใช้เงินทุนเป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อกำรขยำย
ธุรกิจและเสริมสร้ำงรำยได้และกำไรให้แก่บริษทั ให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยของบริษทั ซึ่งจะทำให้ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั
มีควำมแข็งแกร่งและมั ่นคงยิง่ ขึน้ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ นอกจำกนี้ เพื่อให้บริษทั สำมำรถลงทุนใน
โครงกำรตำมงบประมำณทีบ่ ริษทั ได้ตงั ้ เป้ ำหมำยไว้ได้
บริษั ท จึง มีค วำมประสงค์ ท่ีจ ะออกและเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น จ ำนวน
ไม่เกิน 2,500 ล้ำนหน่ วย โดยไม่คดิ มูลค่ำกำรเสนอขำยและมีอตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สำมัญ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1.10 บำทต่อหุน้ และมีอำยุ 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผลู้ งทุนทีจ่ ะจองซื้อและได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กู้ทค่ี รบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีกำรเลิกบริษทั (perpetual bond) ทีบ่ ริษทั จะ
ออกและเสนอขำยโดยมีมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 2,500 ล้ำนบำท ซึ่งอยู่ภำยใต้วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ท่ี
ได้รบั อนุ มตั จิ ำกผูถ้ อื หุ้น ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24/2562 ของบริษทั เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 ซึ่งผูล้ งทุน
จะได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ต่อกำรจองซื้อหุน้ กู้ 1 บำท โดยผู้ลงทุนดังกล่ำวเป็ นผูล้ งทุนทีม่ ศี กั ยภำพและ
สำมำรถลงทุนในบริษทั ได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลต่ำงประเทศทีถ่ ูกจัดตัง้ ขึน้ ภำยใต้กฎหมำย
ต่ำงประเทศ และจะถูกถือหุน้ ร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็ นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่
ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีอำนำจบริหำรและตัดสินใจเกี่ยวกับกำรลงทุนของกองทุน) ทีถ่ ูกจั ดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึ่งมี
ผู้จดั กำรกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ได้รบั อนุ ญำตจำกหน่ วยงำนกำกับดูแ ล
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ข องฮ่ อ งกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริก ำ
(U.S. Securities and Exchange Commission) ในกำรบริหำรทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุนต่ำง ๆ อันเป็ นกำรเสนอขำยต่อบุคคล
ในวงจ ำกัด (private placement) และผู้ลงทุ น ไม่ เ ป็ น บุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง กำรเปิ ด เผยข้อ มูลและกำรปฏิบ ัติก ำรของบริษัท
จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) ที่ออกและเสนอ
ขำยให้กบั บุคคลดังกล่ำวจะไม่ได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และไม่เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ในรำคำต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้
สำมัญของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษทั มีมติเสนอวำระต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิให้บริษัทเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในสรุปรำยละเอียด
เบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ทีอ่ อกให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(private placement) (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 5) ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
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โดยมอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั หรือบุคคลทีก่ รรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน บริษทั
มอบหมำย เป็ นผูม้ อี ำนำจในกำร (ก) พิจำรณำกำหนด แก้ไข และเพิม่ เติมรำยละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวตำมทีเ่ หมำะสม และเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับประกำศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งรวมถึงระยะเวลำกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธกี ำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรชำระรำคำ วันออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ รำยละเอียดและขัน้ ตอนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะ
และรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจำ เข้ำทำ ลงนำม แก้ไข สัญญำ เอกสำรคำขออนุญำต คำขอผ่อนผัน
หนังสือบอกกล่ำว และหลักฐำนทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง กำรจดทะเบียนทีเ่ กี่ยวข้องต่อกระทรวงพำณิชย์ กำรติดต่อและกำรยื่นคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว
เอกสำรและหลัก ฐำนดัง กล่ ำ วต่ อ หน่ ว ยงำนรำชกำรหรือ หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง และกำรดำเนิ น กำรแก้ไ ขเพิ่ม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวทีเ่ กี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้กำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)
ดังกล่ำวประสบผลสำเร็จ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้ผลู้ งทุนทีจ่ ะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนทีอ่ อกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งเป็ นผูท้ จ่ี ะจองซื้อและได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กู้ทค่ี รบกำหนดไถ่ถอน
เมื่อมีกำรเลิกบริษทั (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขำยโดยมีมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 2,500 ล้ำนบำท
ซึง่ อยู่ภำยใต้วงเงินกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้ ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24/2562 ของ
บริษทั เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 เข้ำมำช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษทั และเป็ นพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับบริษทั เนื่องจำกผูล้ งทุนดังกล่ำวมีศกั ยภำพและสำมำรถลงทุนในบริษทั ได้จริง ดังนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ิ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ดังกล่ำว
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย
(เสียง)
6,403,799,499
(ร้อยละ 99.2892)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
45,845,574
(ร้อยละ 0.7108)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 5. พิ จำรณำอนุมตั ิ โครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
ของบริษทั แสนสิ ริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษทั
และ/หรือ บริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8)
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึ่งนำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
เพื่อให้ผู้บริหำร/พนักงำน มีส่วนร่วมในควำมเป็ นเจ้ำของบริษัท เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจและเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่
ผู้บริหำร/พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัท และเพื่อเป็ นสิ่งจูงใจบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพในกำรทำงำนกับบริษทั ในระยะยำวนัน้
บริษทั จึงมีควำมประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษั ท แสนสิริ
จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8)
จำนวนไม่เกิน 700 ล้ำนหน่วย โดยไม่คดิ มูลค่ำกำรเสนอขำยและมีอตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สำมัญ ทีร่ ำคำใช้สทิ ธิ 1.10 บำทต่อหุน้ และมีอำยุ 5 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทตำมโครงกำร ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขำย
ให้กับบุคคลดังกล่ำวจะไม่ได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และไม่ เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ในรำคำต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้
สำมัญของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำรบริษทั มีมติเสนอวำระต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิให้บริษัทเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในสรุปรำยละเอียด
โครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 8 (ESOP # 8) (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 6) ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
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โดยมอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั หรือบุคคลทีก่ รรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
มอบหมำย เป็ นผูม้ อี ำนำจในกำร (ก) พิจำรณำกำหนด แก้ไข และเพิม่ เติมรำยละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวตำมทีเ่ หมำะสม และเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับประกำศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ รวมถึงระยะเวลำกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธกี ำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรชำระรำคำแสดงสิทธิ ลักษณะ
และรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจำ เข้ำทำ ลงนำม แก้ไข สัญญำ เอกสำรคำขออนุญำต คำขอผ่ อนผัน
หนังสือบอกกล่ำว และหลักฐำนทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียง กำรจดทะเบียนทีเ่ กี่ยวข้องต่อกระทรวงพำณิชย์ กำรติดต่อและกำรยื่นคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว
เอกสำรและหลัก ฐำนดัง กล่ ำ วต่ อ หน่ ว ยงำนรำชกำรหรือ หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง และกำรดำเนิ น กำรแก้ไ ขเพิ่ม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวทีเ่ กี่ยวข้อง และ (ค) ดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้กำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตำมโครงกำร ESOP # 8 ดังกล่ำวประสบผลสำเร็จ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั โิ ครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษทั
และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) เนื่องด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลข้ำงต้น
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่
มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คัดค้ำนกำรออกและเสนอขำยดังกล่ำว โดยผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ หำก
ผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั โิ ครงกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร
ESOP # 8) ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,373,178,787 หุน้
ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้นได้มีมติ อ นุ มตั ิด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน คัดค้ำนกำรออกและเสนอขำยดังกล่ำว ดังนี้
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เห็นด้วย
(เสียง)
5,983,258,233
(ร้อยละ 93.8819)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
389,920,554
(ร้อยละ 6.1181)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 6. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริษทั
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึ่งนำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
เนื่องจำกในวำระที่ 3 ได้มกี ำรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น นัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้ (รำยละเอียดปรำกฏอยู่ใน (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 5 และ 6) ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้)
1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท เพื่อ
รองรับ กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิท่จี ะซื้อ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ที่อ อกให้แก่ บุค คลในวงจำกัด ( private placement)
จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้ำนหน่วย
2) จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั จำนวนไม่เกิน 700 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.07 บำท เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สำมัญเพิ่มทุ นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และ
ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 8 (โครงกำร ESOP # 8) จำนวนไม่เกิน 700 ล้ำนหน่วย
3) จัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท จ ำนวนไม่ เ กิน 1,400 ล้ ำ นหุ้น มู ล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 1.07 บำท
(ซึง่ คิดเป็ นจำนวนประมำณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษทั ณ วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้มี
กำรเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครัง้
เดียวเต็มจำนวนหรือแต่บำงส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในครำวเดียวกันหรือเป็ นครำว ๆ ไปก็ได้ ทัง้ นี้ บุคคลในวงจำกัดทีจ่ ะ
ได้ร ับ กำรจัด สรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุ น แบบมอบอ ำนำจทัว่ ไป (General Mandate) จะต้อ งไม่ เ ป็ น บุ คคลที่เ กี่ย วโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหำคม
2551 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 (รวมทัง้ ที่
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ได้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และเป็ นผู้ลงทุนที่มฐี ำนะทำงกำรเงินมั ่นคง และมีศกั ยภำพในกำรลงทุนในบริษทั ได้จริง รวมทัง้ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ หรือศักยภำพในกำรอันเป็ นประโยชน์หรือส่งเสริมกำรดำเนินงำนของบริษทั นอกจำกนี้
รำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) จะไม่เป็ นกำรเสนอขำยหุน้
ทีอ่ อกใหม่ในรำคำต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของ
บริษัทในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำรติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันกำหนด
รำคำเสนอขำยหุ้น โดยวันกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันแรกที่เสนอขำยหุ้นต่อ
ผูล้ งทุน
โดยมอบหมำยให้กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั หรือบุคคลทีก่ รรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
มอบหมำย เป็ นผูม้ อี ำนำจในกำร (ก) พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกีย่ วข้องกับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนของบริษทั ดังกล่ำวตำมทีเ่ หมำะสม และเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับประกำศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง (ข) ติดต่อ
เจรจำ เข้ำทำ ลงนำม แก้ไข สัญญำ เอกสำรคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว และหลักฐำนที่จำเป็ นแ ละ
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อ
กระทรวงพำณิชย์ กำรติดต่อและกำรยื่นคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อ
หน่ ว ยงำนรำชกำรหรือ หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง กำรด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หรือ เปลี่ย นแปลงค ำขอหรือ ข้อ ควำมใน
เอกสำรดังกล่ำวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรนำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำวเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินกำรใด ๆ ทีจ่ ำเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังกล่ำวประสบ
ผลสำเร็จ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ สมควรอนุ มตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ดังกล่ำว
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย
(เสียง)
5,955,515,259
(ร้อยละ 92.3387)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
494,127,614
(ร้อยละ 7.6613)

งดออกเสียง
(เสียง)
2,200
(ร้อยละ 0.0000)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 7. พิ จำรณำอนุมตั ิ งบดุลและงบกำไรขำดทุนซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษทั
ประจำรอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้
กำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี
จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุมตั งิ บดุลและงบกำไรขำดทุนประจำปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึง่ ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแล้ว ตำมทีไ่ ด้แสดงไว้ในรำยงำนประจำปี
ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ท่ำนผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถำมรำยละเอียด ซึง่ มีสำระสำคัญโดยสรุปดังนี้
นำยศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒคิ ุณ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี้
1. ในงบกำไรขำดทุนประจำปี 2562 ปรำกฏว่ำ บริษทั มีรำยได้จำกกำรบริหำรโรงแรม จำนวน 145 ล้ำนบำท
ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนบริหำรโรงแรม จำนวน 398 ล้ำนบำท ถือว่ำขำดทุนจำกกำรบริหำรโรงแรมใช่หรือไม่ และบริษทั บริหำร
โรงแรมชื่อว่ำอะไร
2. บริษทั มีกำไรจำกกำรขำยทีด่ นิ จำนวน 507 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ ทีด่ นิ ดังกล่ำวตัง้ อยูบ่ ริเวณใด
3. บริษทั มีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จำนวน 422 ล้ำนบำท อยำกทรำบว่ำ บริษทั ย่อยดังกล่ำว
ชื่อว่ำอะไร
4. เหตุใดบริษทั จึงต้องออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Warrant) จำนวนมำก
ถึง 2,500 ล้ำนหน่วย ปัจจุบนั บริษทั มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เกินกว่ำ 2 เท่ำแล้ว
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นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถำมว่ำ
1. บริษทั ได้เข้ำลงทุนซื้อหุน้ ของกลุ่ม The Standard Hotel ซึง่ มีธุรกิจบริหำรโรงแรมจำนวน 5 แห่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ทัง้ นี้ กำรซื้อหุน้ ของกลุ่ม The Standard Hotel ดังกล่ำว เป็ นผลให้ตอ้ งบันทึกรำยได้และรำยจ่ำยของ The
Standard Hotel เข้ำมำในงบกำรเงินรวมของบริษทั ด้วย
2. บริษทั มีกำไรจำกกำรขำยทีด่ นิ จำนวน 507 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ตัง้ อยู่
บริเวณซอยทองหล่อ 4
3. บริษทั มีกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย จำนวน 422 ล้ำนบำท ซึง่ ได้แก่ บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ โฟร์ จำกัด
ซึง่ เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำงของอำคำร สิริ แคมปั ส อันเป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่ของบริษทั
4. บริษทั ได้ออกและเสนอขำย perpetual bond – PO ไปแล้วประมำณ 3,000 ล้ำนบำท และมีแผนจะทำกำร
ออกและเสนอขำย perpetual bond – PP อีกประมำณ 2,000 – 2,500 ล้ำนบำท รวมทัง้ หมดประมำณ 5,500 ล้ำนบำท ซึง่
คำดว่ำ Gearing Ratio ของบริษทั จะลดลงจำก 1.93 เท่ำ (ในไตรมำสที่ 1) มำอยูท่ ป่ี ระมำณ 1.6 – 1.65 เท่ำ (ในปลำยปี น้)ี
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิอนุ มตั ิงบดุลและงบกำไรขำดทุนซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ประจำรอบปี บญ
ั ชี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย
(เสียง)
6,431,423,174
(ร้อยละ 99.7175)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
700,000
(ร้อยละ 0.0109)

งดออกเสียง
(เสียง)
17,521,899
(ร้อยละ 0.2716)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 8. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำง
กำลจำนวนสองครัง้
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ
บริษทั ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ซึง่ เป็ นเรื่องที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดไว้ทุกปี ในอัตรำ
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่ำจะครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึง่ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 จำนวน 54.68 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
ทัง้ นี้ ในส่วนของกำรจ่ำยเงินปันผล คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับทรำบกำรจ่ำย
เงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวนสองครัง้ สำหรับผลกำรดำเนินงำนรวมในปี 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญ ในอัตรำหุน้ ละ
แปดสตำงค์ โดยแบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลงวดครึง่ ปี แรกของปี 2562 ในอัตรำหุน้ ละ สองสตำงค์ เมื่อวันที่ 10
กันยำยน 2562 เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลครัง้ ทีห่ นึ่ง และกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครัง้ ทีส่ องจำกผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2562 ตำมงบกำรเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญ ในอัตรำหุน้ ละ หกสตำงค์ เมื่อวันที่
12 พฤษภำคม 2563 ซึง่ กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครัง้ ทีส่ องนี้ เพื่อลดผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ จำกกำรเลื่อน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีก่ ำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษำยน 2563 ออกไป และคณะกรรมกำรบริษทั จะไม่เสนอ
จ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 อีก
อนึ่ง กำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น
สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ทีก่ ำหนดไว้

เป็ นอัตรำทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและ

นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำลจำนวนสองครัง้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) จัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 จำนวน 54.68 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยที่
กำไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสำรองดังกล่ำวเป็ นกำไรจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2) รับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวนสองครัง้ สำหรับผลกำรดำเนินงำนรวมในปี 2562 ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ สำมัญ ในอัตรำหุน้ ละ 0.08 บำท (แปดสตำงค์) โดยแบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลงวดครึง่ ปี แรกของปี 2562
ในอัตรำหุ้นละ 0.02 (สองสตำงค์) เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2562 เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลครัง้ ที่หนึ่ง และกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลครัง้ ทีส่ องจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 ตำมงบกำรเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญ
ในอัตรำหุ้นละ 0.06 (หกสตำงค์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ซึ่งกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครัง้ ที่สองนี้ เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ จำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ที่กำหนดไว้ในวันที่ 17 เมษำยน 2563
ออกไป และคณะกรรมกำรบริษทั จะไม่เสนอจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 อีก
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,449,555,073
(ร้อยละ 99.9986)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
90,000
(ร้อยละ 0.0014)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 9. พิ จำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
และเลือกตัง้ กรรมกำรใหม่เพิ่ มเติ ม
นำยเทพชล โกศล ที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยของบริ ษั ท ได้ ข อให้ น ำยนพพร บุ ญ ถนอม เลขำนุ ก ำรบริษั ท
เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นำยนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กำหนดให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ งจำนวนหนึ่งใน
สำมในกำรประชุมสำมัญประจำปี โดยบริษทั มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 11 ท่ำน ดังนัน้ จึงมีกรรมกำรทีต่ อ้ งออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระในปี น้ี จำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
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(1)
(2)
(3)
(4)

นำยเจษฎำวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นำยพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
นำยเศรษฐำ ทวีสนิ
นำยวันจักร์ บุรณศิริ

- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำร
- กรรมกำร

ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถอื หุน้ และกำรปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี บริษัทได้ให้สทิ ธิผู้ถอื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั โ ดยได้
ประกำศหลักเกณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 6 มกรำคม 2563 – 13 กุมภำพันธ์ 2563 ซึง่ สำหรับกำรประชุมครัง้ นี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รำยใดเสนอชื่อบุคคลมำยังบริษทั
โดยทีค่ ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำ ซึ่งได้พจิ ำรณำถึง
Skill Metrix ตำมองค์ป ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัท คุ ณสมบัติ ควำมเหมำะสมในด้ำ นควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ข องกรรมกำรทัง้ สี่ท่ ำ นที่ค รบวำระแล้ ว เห็น ว่ ำ บุ ค คลดัง กล่ ำ วเป็ น ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ มีค วำมเชี่ย วชำญและ
ประสบกำรณ์ สำมำรถอุทศิ เวลำให้บริษทั ได้อย่ำงเพียงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ
รวมทัง้ เป็ น ผู้ท่ีมีคุ ณสมบัติค รบถ้ว นตำมพระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด และไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ำมแต่ งตัง้ ให้เป็ น
กรรมกำรบริษทั ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่เคย
เป็ นพนักงำนหรือหุน้ ส่วนของบริษทั สอบบัญชีภำยนอกทีบ่ ริษทั ใช้บริกำรอยู่ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ดังนัน้ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (โดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำเลือกตัง้
กรรมกำรทัง้ สีท่ ่ำนทีต่ อ้ งออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง และรำยชื่อทัง้ หมด
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมทีป่ รำกฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้พจิ ำรณำเลือกตัง้
กรรมกำรใหม่เพิม่ เติม จำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำยวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกิจกำรของบริษทั อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั
คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่ว นได้เ สียได้พิจำรณำกลันกรองอย่
่
ำ งรอบคอบและระมัดระวัง ตำม
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั แล้ว เห็นว่ำทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ิ ดังนี้
(1) เลือกตัง้ กรรมกำร 4 ท่ำน ได้แก่ นำยเจษฎำวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์, นำยพรทัต อมตวิวฒ
ั น์, นำยเศรษฐำ
ทวีสนิ และ นำยวันจักร์ บุรณศิริ ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในครัง้ นี้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
ต่อไปอีกวำระหนึ่ง และ
(2) เลือกตัง้ ให้ นำยวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ เข้ำเป็ นกรรมกำรใหม่เพิ่มเติมของบริษัท ตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทีไ่ ด้พจิ ำรณำกลันกรองอย่
่
ำงเหมำะสมแล้ว
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โดยมีร ำยละเอีย ดตำมที่ป รำกฏในรำยนำมและประวัติข องกรรมกำรที่เ สนอชื่อ ให้ไ ด้ร ับกำรเลือ กตัง้ แทน
กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ รวมถึงรำยนำมและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่
เพิม่ เติม ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ท่ำนผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนกำรประชุมแล้ว
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
ในกำรนี้ ประธำนฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมกำรทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรำยบุคคล
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถำมรำยละเอียด ปรำกฏว่ำไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถำม คัดค้ำน หรือขอแก้ไข
เพิม่ เติม
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ และเลือกตัง้
กรรมกำรใหม่เพิม่ เติม ตำมทีเ่ สนอ ดังนี้
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

ประเภทกรรมการ

1 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ

2 นายพรทัต อมตวิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ

3 นายเศรษฐา ทวีสนิ

กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ

4 นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
5 นายวีระนันท์ ชืน่ สุวรรณ

เห็นด้วย
(เสียง)
6,015,306,303
(ร้อยละ 93.2657)
6,017,713,503
(ร้อยละ 93.3030)
6,407,077,940
(ร้อยละ 99.3400)
6,407,077,940
(ร้อยละ 99.3400)
6,002,731,100
(ร้อยละ 93.0707)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
434,338,770
(ร้อยละ 6.7343)
431,931,570
(ร้อยละ 6.6970)
42,567,133
(ร้อยละ 0.6600)
42,567,133
(ร้อยละ 0.6600)
214,386,187
(ร้อยละ 3.3240)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
0
0
0
232,527,786
(ร้อยละ 3.6053)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
ไม่มบี ตั รเสีย
ไม่มบี ตั รเสีย
ไม่มบี ตั รเสีย
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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ทัง้ นี้ นำยเจษฎำวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ และนำยพรทัต อมตวิวฒ
ั น์ ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมกำรอิสระด้วย
วำระที่ 10. พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ กำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และค่ ำ ตอบแทนส ำหรับ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจำปี 2563
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบริษทั
เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นำยนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำ
ค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
(Nomination and Compensation Committee) ของบริษทั เห็นควรเสนอให้กำหนดค่ำตอบแทนตำมปกติ ประจำปี 2563
ให้แก่คณะกรรมกำร ในรูปของเบีย้ ประชุม ในอัตรำเดิม (เท่ำกับอัตรำทีจ่ ่ำยในปี 2562 ทีผ่ ่ำนมำ) ในอัตรำดังต่อไปนี้
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(1.1) ค่ำตอบแทนประจำ
กำหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมกำร ในอัตรำเดิม (เท่ำกับอัตรำทีจ่ ่ำยในปี
2562
ทีผ่ ่ำนมำ) กล่ำวคือ อัตรำท่ำนละ 20,000 บำท ต่อกำรประชุมคณะกรรมกำร 1 ครัง้ โดยกำหนดเพดำนในกำรจ่ำยไว้ไม่เกิน
เดือนละ 2 ครัง้ ทัง้ นี้ หำกเดือนใดมีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ครัง้ ให้จ่ำยเบีย้ ประชุมกรรมกำรเพียงเท่ำอัตรำ
เบีย้ ประชุมกรรมกำรในสองครัง้ แรกเท่ำนัน้
(1.2) ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมกำรทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหำร (non-executive director)
กำหนดค่ำตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรที่มิได้เป็ นผู้บริหำร (non-executive
director) จำนวน 6 ท่ำน เป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 4.2 ล้ำนบำท ดังนี้
กรรมกำรที่มิได้เป็ นผูบ้ ริหำร
นำยเจษฎำวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นำยธงชัย จิรอลงกรณ์
นำยพรทัต อมตวิวฒ
ั น์
นำยศุภนิจ จัยวัฒน์
นำยกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
นำยวิชญำ จำติกวณิช

ตำแหน่ ง
รองประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
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อัตรำค่ำตอบแทนพิ เศษ
700,000 บำท
700,000 บำท
700,000 บำท
700,000 บำท
700,000 บำท
700,000 บำท
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(2) สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ – ไม่มี ค่ำตอบแทนสำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อย กำหนดไว้ดงั นี้
(1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำหนดไว้ในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน ในอัตรำเดิม (เท่ำกับอัตรำทีจ่ ่ำยในปี 2562 ทีผ่ ่ำนมำ)
(2) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ
กำหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมกำร ในอัตรำเดิม (เท่ำกับอัตรำทีจ่ ่ำยในปี 2562 ทีผ่ ่ำนมำ) ดังนี้
ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนในคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ประธำนในคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ประธำนในคณะกรรมกำร CSR
กรรมกำรในคณะกรรมกำร CSR

ประเภทของค่ำตอบแทน

ปี 2563

ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ค่ำตอบแทนรำยเดือน

50,000 บำท / เดือน
30,000 บำท / คน / เดือน

เบีย้ ประชุม

20,000 บำท / ครัง้

เบีย้ ประชุม

20,000 บำท / คน / ครัง้

เบีย้ ประชุม

20,000 บำท / ครัง้

เบีย้ ประชุม

20,000 บำท / คน / ครัง้

เบีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุม

20,000 บำท / ครัง้
20,000 บำท / คน / ครัง้
20,000 บำท / ครัง้
20,000 บำท / คน / ครัง้

หมำยเหตุ : บริษทั ไม่ได้กำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรลงทุนและคณะกรรมกำรบริหำร
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ำ วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุม หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรของบริษทั และค่ำตอบแทนสำหรับ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจำปี 2563 ตำมทีเ่ สนอ
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 2/3 (สองในสำม) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,041,265,300
(ร้อยละ 93.6682)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
408,379,773
(ร้อยละ 6.3318)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 11. พิ จำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุ กำรบริษทั เป็ นผูน้ ำเสนอ
รำยละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนำยนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อบังคับของ
บริษทั ซึ่งกำหนดให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสำหรับปี บญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และกำหนดค่ำสอบบัญชี
คณะกรรมกำรโดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวมีคุณสมบัตติ ำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด มีควำมเชีย่ วชำญในกำร
สอบบัญชี และมีผลกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นทีน่ ่ ำพอใจ และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ น
จ ำนวนเงิน 2.5 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง ไม่ ร วมค่ ำ บริก ำรอื่ น (Non-audit fee) ที่บ ริษั ท จะจ่ ำ ยตำมจริง ตำมข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีรำยละเอียดตำมทีป่ รำกฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้
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รำยชื่อผู้สอบบัญชี
1. นำยโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ
2. นำงสำวรุง้ นภำ เลิศสุวรรณกุล
3. นำงกิง่ กำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
4. นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ
5. นำงสำวรสพร เดชอำคม
6. นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์

เลขที่
จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้กบั บริษทั
ผู้สอบบัญชี
3182
เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั
ในระหว่ำงปี 2556 – 2557 และปี 2559
3516
เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั
ในปี 2558 และปี 2560
4496
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั
4521
เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั ในปี 2561
และปี 2562
5659
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั
5872
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษทั

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี ทัง้ นี้ ข้อ มู ล
เปรียบเทียบค่ำสอบบัญชีในปี ทผ่ี ่ำนมำ มีดงั นี้
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
2.5 ล้ำนบำท
ไม่มี

ปี 2562
2.3 ล้ำนบำท
ไม่มี

นอกจำกนี้ บริ ษั ท ส ำนั ก งำน อี ว ำย จ ำกั ด ยัง เป็ นผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ด้ ว ย ทัง้ นี้
บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่มี
ควำมสัมพัน ธ์หรือส่ ว นได้เ สีย กับบริษัทหรือ บริษัทย่ อย ผู้บ ริห ำร ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งในลัก ษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระแต่อย่ำงใด
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หำกผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออก
เสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นำยโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3182
หรือ นำงสำวรุง้ นภำ เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นำงกิง่ กำญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยกำหนดค่ำสอบบัญชีไว้เป็ นจำนวน 2.5 ล้ำนบำท ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทีไ่ ด้พจิ ำรณำกลันกรองอย่
่
ำงเหมำะสมแล้ว
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,449,449,063
(ร้อยละ 99.9970)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
196,010
(ร้อยละ 0.0030)

งดออกเสียง
(เสียง)
0
-

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
วำระที่ 12. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเพิ่ มวงเงิ นในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำร
สำยงำนกำรเงินและสนับสนุ นธุรกิจ เป็ นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึ่งนำยวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุม ว่ำ
เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ควำมแข็งแกร่งในด้ำนกำรเงินของบริษทั หำกภำวะด้ำนตลำดเงินเอื้ออำนวย บริษทั จึงประสงค์จะขออนุมตั ิ
กำรเพิม่ วงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ โดยเพิม่ เติมวงเงินอีกจำนวน 10,000 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับกำร
ออกและเสนอขำยหุน้ กู้ครัง้ นี้กบั วงเงินกำรออกหุน้ กู้ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 จำนวน
ไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้ำนบำท
, ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท, ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท แล้วนัน้ วงเงินสำหรับกำรออกหุน้ กูร้ วมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
50,000 ล้ำนบำท
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คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้
ดังกล่ำว
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หำก
ผูถ้ อื หุน้ ท่ำนใดประสงค์ทจ่ี ะคัดค้ำน หรืองดออกเสียง ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทรำบเพื่อทำกำรนับคะแนน
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ได้ขอให้เลขำนุ กำรในทีป่ ระชุม แถลงผลกำรนับคะแนนเสียง
และกล่ำวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรเพิม่ วงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ โดยเพิม่ เติมวงเงินอีกจำนวน
10,000 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ เมื่อรวมวงเงินสำหรับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูค้ รัง้ นี้กบั วงเงินกำรออกหุน้ กูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกที่
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 เมื่อวันที่
26 เมษำยน 2559 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท, ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 จำนวนไม่เกิน 4,000
ล้ำนบำท และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562 จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้ำนบำท แล้วนัน้
วงเงินสำหรับกำรออกหุน้ กูร้ วมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดตำมทีป่ รำกฏในเอกสำรเรื่อง “รำยละเอียด
โครงกำรหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขำย”
แนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมนี้และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำร
ประชุมนี้ดว้ ย
ในวำระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 6,449,645,073 หุน้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3/4 (สำมในสี่) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
(เสียง)
6,430,465,532
(ร้อยละ 99.7026)

ไม่เห็นด้วย
(เสียง)
19,115,541
(ร้อยละ 0.2964)

งดออกเสียง
(เสียง)
64,000
(ร้อยละ 0.0010)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย
-

(คำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)
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วำระที่ 13. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริษทั
นำยเทพชล โกศล ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ได้ขอให้นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุ กำรบริษัท เป็ นผู้นำ
เสนอรำยละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นำยนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่ำ บริษทั มีควำมประสงค์แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 30. ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษำยน 2563 ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 51. เนื่องจำกปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบตรำสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษทั จึงสมควรแก้ไข
ตรำประทับของบริษทั ให้สอดคล้องกัน ซึง่ ข้อควำมทีแ่ ก้ไขใหม่ มีดงั นี้
“ข้อ 30. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 (สี)่ เดือน นับ
แต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
กำรประชุมผู้ถอื หุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ ซึ่งคณะกรรมกำรจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนรวมกันนับ
จำนวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้ทงั ้ หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำร
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ภำยใน 45 (สีส่ บิ ห้ำ) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
หนังสือจำกผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรไม่จดั ให้มกี ำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลำย
ซึ่งเข้ำชื่อกัน หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุน้ ตำมทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยใน
45
(สีส่ บิ ห้ำ) วันนับแต่วนั ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมกำร
เรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มกี ำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร
ในกรณีท่ปี รำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสำมครัง้ ใด
จำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมจำนวนทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ อื หุน้ ตำมวรรคสำมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรจัดให้มกี ำรประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
หำกคณะกรรมกำรเห็นสมควร อำจให้จดั กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในปั จจุบนั หรือทีจ่ ะมีแก้ไขเพิม่ เติมในอนำคต
อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น อำจส่งผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้ นี้ ตำมที่กฎหมำย
กำหนด”
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วำระที่ 14. พิ จำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ได้กำหนดไว้ว่ำ ผูถ้ อื หุน้ จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือ
หุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้ทงั ้ หมด
และเมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวำระที่ 14 แล้ว นำยเทพชล โกศล ทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั
จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ำได้ประชุมครบทุกระเบียบวำระแล้ว
จำกนัน้ จึงได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถำม และเสนอควำมคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวำระกำรประชุม
ซึง่ สรุปสำระสำคัญได้ดงั นี้
นำงวำรุณี ทิพย์พญำชัย ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมด้วยตนเอง สอบถำม ดังนี้
1. บริษทั มีแผนพัฒนำทีด่ นิ บริเวณตลำดพลูหรือไม่ ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มโี ครงกำร หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ใน
ทีด่ นิ บริเวณดังกล่ำว
2. กำรทีบ่ ริษทั ซื้อทีด่ นิ บริเวณถนนสำรสิน ซึง่ รำคำทีด่ นิ ค่อนข้ำงสูง บริษทั คำดว่ำจะจัดทำโครงกำร
รูปแบบใด และผูซ้ ้อื มีกำลังซื้อหรือไม่
3. โครงกำรบริเวณถนนเสือป่ ำ มีแนวโน้มเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
นำยอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำร ตอบข้อซักถำมว่ำ
1. ทีด่ นิ บริเวณตลำดพลูตำมทีผ่ ถู้ อื หุน้ กล่ำวถึงนัน้ เป็ นแปลงทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ร่วมลงทุนกับบีทเี อส
แต่ทงั ้ นี้สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ยังไม่เหมำะสมในกำรลงทุนบนทีด่ นิ แปลงดังกล่ำว

กรุ๊ป

2. บริษทั ได้ศกึ ษำถึงศักยภำพของทีด่ นิ บริเวณถนนสำรสิน เพื่อพัฒนำเป็ นโครงกำรระดับไฮเอนท์ของ
บริษทั ในอนำคต
3. โครงกำรบริเวณถนนเสือป่ ำ ขณะนี้จำหน่ำยได้ทงั ้ หมดแล้ว
นำยศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒคิ ุณ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมด้วยตนเอง แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำม ดังนี้
1. ขอเสนอแนะให้บริษทั จัดทำแผนทีต่ งั ้ ของสถำนทีจ่ ดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ด้วย เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำร่วมประชุม
2. ในปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีตรำสำรหนี้หรือหุน้ กูท้ ค่ี รบกำหนดชำระประมำณเท่ำใด
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3. เหตุใดบริษทั จึงไม่รว่ มลงทุนกับกลุ่มบีทเี อส กรุ๊ป เพิม่ เติมอีก ซึง่ น่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อโครงกำรของบริษทั
4. จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และสภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เหตุใดบริษทั จึงมั ่นใจว่ำ ยอดขำย ณ สิน้ ปี 2563
จะมีมลู ค่ำถึง 30,000 ล้ำนบำท
5. ปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติ คิดเป็ นร้อยละเท่ำใดเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้ำไทย
นำยอุทยั อุทยั แสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้ ริหำรสำยงำนปฏิบตั กิ ำร ตอบข้อซักถำมในประเด็นคำถำม
ข้อ 1, 3, 4 และ 5 ดังนี้
1. บริษทั น้อมรับคำแนะนำ และจะดำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะต่อไป
3. ปั จจุบนั บริษทั ยังมีโครงกำรทีร่ ่วมลงทุนกับกลุ่มบีทเี อส กรุ๊ป โดยมีทงั ้ รูปแบบโครงกำรคอนโดมิเนียม ซึง่
บำงโครงกำรยังไม่ได้เปิ ดจำหน่ำย และบำงโครงกำรได้จำหน่ำยหมดแล้ว รวมทัง้ ยังมีธุรกิจด้ำนอื่นๆ อีกด้วย ทัง้ นี้
นอกเหนือจำกกลุ่มบีทเี อส กรุ๊ป แล้ว บริษทั ยังมีกำรร่วมทุนกับกลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชัน่ ในโครงกำรต่ำงๆ อีกด้วย
4. จำกภำวะเศรษฐกิจในปี 2563 ทำให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปด้วยควำมระมัดระวัง แต่เนื่องจำก
ไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2 บริษทั มียอดขำยและยอดโอนเป็ นไปตำมเป้ ำ จึงทำให้ค่อนข้ำงมั ่นใจว่ำ ณ สิน้ ปี 2563
บริษทั จะสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้ตำมเป้ ำทีว่ ำงไว้ ซึง่ มีมลู ค่ำประมำณ 30,000 ล้ำนบำท
5. ในปี 2561 กลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติคดิ เป็ นร้อยละ 20 ของยอดขำยทัง้ หมด โดยปัจจุบนั ลดลงเหลือประมำณ
ร้อยละ 5 ของยอดขำยทัง้ หมด อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 แต่ทงั ้ นี้มลี ูกค้ำต่ำงชำติบำงส่วนทีย่ งั คงให้ควำมสนใจ
และมีควำมเชื่อมั ่นในบริษทั ซึง่ กลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติส่วนใหญ่ของบริษทั เป็ นชำวจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกำหลี
นำยวันจักร์ บุรณศิริ กรรมกำรประธำนผูบ้ ริหำรสำยกำรเงินและสนับสนุนธุรกิจ ตอบข้อซักถำมในประเด็น
คำถำมข้อ 2 ว่ำ ในปี 2563 บริษทั มีหนุ้ กูท้ ค่ี รบกำหนดชำระประมำณ 5,000 ล้ำนบำท, ปี 2564 ประมำณ 8,200 ล้ำนบำท,
ปี 2565 ประมำณ 10,000 ล้ำนบำท และในปี 2566 ประมำณ 12,000 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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แนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25/2563 : บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย
ประเภทหุน้ กู้
วงเงิน

สกุลเงิน
อัตราดอกเบีย้
อายุของหุน้ กู้
การไถ่ถอนก่อน
กาหนด
วิธกี ารเสนอขาย

หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุช่อื ผูถ้ อื มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่ม ี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กู้
ในแต่ละครัง้
มูลค่าหุน้ กูข้ องบริษทั (ตามมูลค่าทีต่ ราไว้) ทีย่ งั มิได้ไถ่ถอนทัง้ หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจานวนไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นทีเ่ ทียบเท่า ทัง้ นี้ สามารถ
เสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีม่ กี ารไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน
(Revolving Basis) ทัง้ นี้ หุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ออกจาหน่ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั การไถ่ถอนไม่ว่า
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นทีเ่ ทียบเท่าภายในวงเงิน
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ โดยสามารถกาหนดให้มี
การไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุของหุน้ กูห้ รือไม่กไ็ ด้ หรือ เป็ นหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอน
เมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond)
ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกาหนด และบริษทั มีหรือไม่มสี ทิ ธิ
ขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกาหนด หรือบริษทั อาจกาหนดให้มหี รือไม่มกี ารไถ่ถอนก่อนกาหนด
ในกรณีพเิ ศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลง
และเงือ่ นไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผลู้ งทุนทัวไป
่ และ/หรือ ผูล้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ
และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึง่ อาจเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวนวงเงิน
หรือเสนอขายเป็ นคราว ๆ ไป หรือเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ความเหมาะสม และความจาเป็ นในการใช้เงินของบริษทั โดยให้คณะกรรมการบริษทั
เป็ นผูด้ าเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดมูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการเสนอขาย
อัตราดอกเบีย้ วิธกี ารเสนอขายและการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ
การไถ่ถอน ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
(2) แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทีป่ รึกษา
กฎหมาย และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการแต่งตัง้ ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
หรือในกรณีอ่นื ใดตามทีเ่ ห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ
ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือจาเป็ นได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นควร

