รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 22/2560
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2560
ณ ห้องกมลทิ พย์ บอลรูม ชัน้ ที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ก่อนเริ่ มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั เลขานุ การบริษทั และผูส้ อบบัญชี ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
3. นายเศรษฐา
ทวีสนิ
4. นายวันจักร์

บุรณศิร ิ

5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

6. นายพรทัต

อมตวิวฒ
ั น์

7. นายศุภนิจ

จัยวัฒน์

8. นายกิตติชยั

รักตะกนิษฐ์

9. นายวิชญา

จาติกวณิช

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมการอิสระ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการบริษทั ทีล่ าประชุม
1. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

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

ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

เลขานุ การในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร
บุญถนอม
เลขานุ การบริษทั และเลขานุ การคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะกรรมการ
นอกจากนี้
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
โดยทัวกั
่ น ดังนี้
(1) บริษัทได้จดั ทําคําแนะนํ าการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผใู้ ดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผู้ถอื หุ้นแล้วใน
ขณะทีล่ งทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มในบัตรลงคะแนน จากนัน้ เมื่อประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ และรอให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ไปเก็บบัตร เพือ่ มานับคะแนน
(2) ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
(3) การนับคะแนน
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระเท่านัน้
โดยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตามทีเ่ สนอในระเบียบวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ยกเว้นสําหรับผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึง่ ผูม้ อบฉันทะมีคาํ สังระบุ
่ การลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษทั จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
อนึ่ง เพื่อเป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 สําหรับการประชุมครัง้ นี้
ผูถ้ อื หุน้ มิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมแต่อย่างใด
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เริ่ มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
(วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจาํ นวนทัง้ หมด 36,939 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
14,285,501,270 หุน้ ขณะเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,082 ราย นับจํานวนหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 7,123,234,616 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 49.86 ซึง่ เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ
เปิ ดการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 21/2559
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน
2559 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในสําเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การบริษทั ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การในทีป่ ระชุม
แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21/2559 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 26
เมษายน 2559 ตามทีเ่ สนอ
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,149,053,075 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,148,987,611
65,464
54,670
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9991)
(ร้อยละ 0.0009)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2559
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําปี 2559 และแผนงานประจําปี 2560 ซึง่ มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาํ คัญ
ณ สิน้ ปี 2559 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 72,774 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนเป็ นจํานวน 3,323 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 5 โดยจําแนกได้ดงั นี้
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ประมาณร้อยละ 67
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 6
- ทีด่ นิ รอการพัฒนา ประมาณร้อยละ 10
- เงินสด ประมาณร้อยละ 5
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ประมาณร้อยละ 3
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประมาณร้อยละ 8
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หนี้สนิ รวมของแสนสิรแิ ละบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 44,678 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนประมาณร้อยละ 6 ในขณะทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีจาํ นวน 28,096 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 898 ล้านบาท
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2559 จํานวน 3,380 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แสนสิรไิ ด้จา่ ยเงินปนั ผลจากกําไรสุทธิของปี 2558 จํานวน 2,286 ล้านบาท
ในด้านของงบกําไรขาดทุน ในปี 2559 แสนสิรแิ ละบริษทั ย่อยมีรายรับรวมทัง้ สิน้ 34,395 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11 จากจํานวน 38,455 ล้านบาทในปี 2558 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและ
รายได้อ่นื อย่างไรก็ดี ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารในปี 2559 เท่ากับ 5,828 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 ทัง้ นี้
ในปี 2559 บริษทั มีกาํ ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษี เป็ นจํานวน 4,940 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 ส่งผล
ให้กาํ ไรสุทธิในปี 2559 ลดลงมาอยูท่ ่ี 3,380 ล้านบาท หรือลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 4
สําหรับอัตรากําไรเบือ้ งต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2559 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 30.52 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
เล็กน้อย ส่วนอัตรากําไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 9.12 เป็ นร้อยละ 9.83 ในขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก
ร้อยละ 13.48 เป็ นร้อยละ 12.23 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Gearing Ratio)
ลดลงจาก 1.23 เท่า มาอยูท่ ่ี 1.15 เท่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ เฉพาะส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ในปี 2559 เท่ากับ 32,276 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น เงินกูส้ าํ หรับโครงการ จํานวน 9,513 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30 หุน้ กูช้ นิดไม่มหี ลักประกัน จํานวน
13,972 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43 และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จํานวน 8,792 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27
กําไรสุทธิต่อหุน้ ในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย จาก 0.25 บาท เป็ น 0.24 บาท ในขณะทีเ่ งินปนั ผลต่อหุน้
ยังคงจ่ายเท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี ก่อน กล่าวคือ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้ว
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาท จึงจะจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิ จปี 2559
ในปี 2559 บริษทั มีรายได้รวม 34,395 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขายและ
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ เช่า จํานวน 30,179 ล้านบาท และรายได้ทม่ี าจากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน
3,632 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื จํานวน 641 ล้านบาท
ในด้านของรายได้จากโครงการเพือ่ ขายในปี 2559 ซึง่ มีจาํ นวน 30,099 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็ น
ดังนี้ โครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 64 โครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 4 และโครงการบ้านเดีย่ ว ร้อยละ 32
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบในแง่รายได้จากโครงการเพือ่ ขายของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 29 บริษทั
จะเห็นว่า บริษทั มีรายได้จากโครงการเพือ่ ขาย อยูใ่ นอันดับที่ 2 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 14 โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 12 และมีโครงการเปิ ดใหม่ในปี 2559 รวมทัง้ สิน้ 20 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทัง้ สิน้ 46,222
ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านเดีย่ ว จํานวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการ 12,933 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28 ของ
มูลค่ารวม, ทาวน์เฮาส์ จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 1,470 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของมูลค่ารวม และ
คอนโดมิเนียม จํานวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการ 31,819 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69 ของมูลค่ารวม
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สําหรับยอดขายรอรับรูร้ ายได้ทงั ้ หมด หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560) มีอยู่
ประมาณ 13,057 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นยอดรับรูร้ ายได้ในปี 2560 ประมาณ 12,708 ล้านบาท และ ในปี 2561 อีก
ประมาณ 349 ล้านบาท ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 28,000 ล้านบาท จะเห็นว่า ในขณะนี้บริษทั มียอดรับรู้
รายได้แล้วประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมายดังกล่าว
แผนงาน ปี 2560
ในด้านของแผนงานในปี 2560 นี้ บริษทั มีกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญหลายประการ ดังนี้
- ปรับ Portfolio ให้มคี วามสอดคล้องกับตลาดมากขึน้ โดยเน้นการลงทุนในตลาดระดับบนเพิม่ ขึน้
และลดการลงทุนในโครงการต่างจังหวัด
- ทําการตลาดเพื่อเจาะกลุม่ ลูกค้าต่างชาติมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
- ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อรักษาความเป็ นผูน้ ําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ลงทุนนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) ผ่านธุรกิจ Siri Venture
- ก้าวสูก่ ารทํางานด้วยการใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ความคืบหน้ าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
ในปี 2560 นี้ บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition)
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ลําดับต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้
ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอ
สรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายวรพล เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. เพราะเหตุใด กําไรสุทธิในปี 2559 จึงลดลง ทัง้ ทีม่ ยี อดขายสูงกว่าปี 2557
2. ตามทีป่ รากฏเป็ นข่าวในหนังสือพิมพ์ในทํานองทีว่ า่ แสนสิรขิ น้ึ ป้ายขายโครงการคอนโดมิเนียมทีโ่ คราช
แบบขาดทุน ขอให้บริษทั ชีแ้ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่าข่าวดังกล่าวมีขอ้ เท็จจริงอย่างไร
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นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามดังนี้
1. ในปี 2557 บริษทั มีรายได้พเิ ศษส่วนหนึ่งจากการขายอาคารสํานักงานเพิม่ เข้ามาด้วย ทําให้มกี าํ ไร
ทีส่ งู ขึน้ ในขณะทีป่ ี 2559 มีเพียงรายได้จากการดําเนินงานปกติเท่านัน้ ซึง่ หากเปรียบเทียบเฉพาะผลการดําเนินงาน
ตามปกติ จะพบว่า ปี 2559 บริษทั มีรายได้ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี า่ น ๆ มา
2. ในช่วงปี 2555 – 2556 บริษทั ได้ลงทุนในโครงการทีต่ ่างจังหวัดค่อนข้างมาก ซึง่ เป็ นจังหวะทีภ่ าวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนในต่างจังหวัดอยูใ่ นช่วงทีก่ าํ ลังได้รบั ความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึง่ ปรากฏว่า โครงการทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ หรือจังหวัดภูเก็ต หรือทีห่ วั หิน ก็นบั ว่าประสบความสําเร็จดี อย่างไรก็ตาม โครงการทีโ่ คราชกลับไม่ได้รบั การ
ตอบสนองเท่าทีค่ วร ดังนัน้ บริษทั จึงตัดสินใจหยุดดําเนินโครงการและคืนเงินให้แก่ผซู้ อ้ื เนื่องจากเห็นว่า หากลงทุน
ต่อไป จะยิง่ เกิดความเสียหายเพิม่ ขึน้ โดยในส่วนของทีด่ นิ ก็มกี ารประกาศขายหรือให้เช่า ซึง่ ขณะนี้มผี สู้ นใจตกลงเช่า
ทีด่ นิ แล้ว เพียงแต่บริษทั ยังไม่ได้ปลดป้ายประกาศออกเท่านัน้
นายนฤชิต แต่งสวน ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ของธุรกิจ Prop Tech จะเป็ น
รูปแบบใด และจะขยายไปยังผูป้ ระกอบการรายอื่นด้วยหรือไม่
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า โดยหลักการแล้ว แสนสิรริ ว่ มลงทุนกับ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กบั
ธุรกิจหลักในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ส่วนรายได้ของธุรกิจ Prop Tech เป็ นเรือ่ งของอนาคตในระยะยาว
ซึง่ ต้องมีการพัฒนาเป็ นลําดับต่อไป
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โรงแรมเอสเคป ทีห่ วั หิน และ
ทีเ่ ขาใหญ่ มีผลประกอบการเป็ นอย่างไรบ้าง
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า โรงแรมเอสเคป
ทีห่ วั หิน เปิ ดดําเนินการมานานแล้ว (ชื่อเดิมว่า “โรงแรม คาซา เดล มาเร”) ซึง่ อัตราการเข้าพักอยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ
ส่วนโรงแรมเอสเคป ทีเ่ ขาใหญ่ เป็ นธุรกิจเสริมเพือ่ ให้บริการแก่ผพู้ กั อาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมของบริษทั ซึง่ ตัง้ อยู่
ในบริเวณใกล้ ๆ กัน
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,136,366,708 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,136,301,244
65,464
19,864,870
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9991)
(ร้อยละ 0.0009)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจํารอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 ทีไ่ ด้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจําปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั
ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
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จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั อิ นุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,136,356,708 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,136,291,244
65,464
19,874,870
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9991)
(ร้อยละ 0.0009)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้
แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนิ นงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับการจัดสรร
กําไรสุทธิ ซึง่ ประกอบด้วยเรื่องสําคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกําไรสุทธิเพือ่ จ่ายเงินปนั ผล ซึง่ ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั
ผลของบริษทั กําหนดไว้วา่ บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมายและบริษทั ได้กาํ หนดไว้
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ทัง้ นี้ จากผลการดําเนินงานทีไ่ ด้นําเสนอในวาระก่อนแล้วนัน้ ปรากฏว่า บริษทั มีกาํ ไรสุทธิและไม่มยี อด
ขาดทุนสะสม บริษทั จึงสามารถพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 42 นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถ
พิจารณาจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ปรากฏว่า
บริษทั มีกาํ ไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินรวมของบริษทั ประจํางวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวน 3,380,431,086 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม ซึง่ เมือ่ หักเงินสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็ นกําไรทีส่ ามารถจ่ายเป็ นเงินปนั ผลได้ 3,211,420,988 บาท คิดเป็ นต่อหุน้ ได้
ประมาณหุน้ ละ 0.22 บาท และโดยทีบ่ ริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลประมาณกึง่ หนึ่งของกําไรดังกล่าว คณะกรรมการจึง
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559 จํานวน 169,010,098 บาท เพือ่ เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าํ ไรในส่วนทีจ่ ดั สรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินรวมของบริษทั
(2) จ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท และเนื่องจากบริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผล
ระหว่างกาลไปแล้วเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 จากจํานวนหุน้ 14,285,501,270 หุน้ คิดเป็ นเงิน
571,420,050.80 บาท จึงจะจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นเงิน 1,142,840,101.60 บาท
รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,714,260,152.40 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 53.38 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 โดยบริษทั
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
อนึ่ง การจ่ายเงินปนั ผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ทีก่ าํ หนดไว้
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
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จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่าบริษทั มีการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลเมือ่ เดือนกันยายน 2559 ทีผ่ า่ นมา จึงอยากทราบว่า ในปี น้ีบริษทั มีนโยบายจะจ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลอีกหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า สําหรับนโยบาย
การจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ณ ปจั จุบนั กําหนดไว้วา่ บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปี ละ 2 ครัง้
โดยการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ แรกเป็ นเงินปนั ผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงินปนั ผลครัง้ ทีส่ องเป็ นเงินปนั ผลประจําปี
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ และทีป่ ระชุมรับทราบ
การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.04 เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,161,656,856 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,161,380,326
276,530
304,670
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9961)
(ร้อยละ 0.0039)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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วาระที่ 5. พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําปี
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมในเรือ่ งสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั โดยได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ซึง่ สําหรับการประชุมครัง้ นี้ ไม่ม ี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
รายนามกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งในปี น้ี รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)

นายอภิชาติ
นายเศรษฐา
นายวันจักร์
นายกิตติชยั

จูตระกูล
ทวีสนิ
บุรณศิร ิ
รักตะกนิษฐ์

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

โดยทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้ สีท่ า่ นทีค่ รบวาระแล้ว
จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทัง้ สีท่ า่ นทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทัง้ หมดได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้ง
ต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2560 จํานวน
4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอภิชาติ จูตระกูล (2) นายเศรษฐา ทวีสนิ (3) นายวันจักร์ บุรณศิร ิ และ (4) นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
1. นายอภิชาติ จูตระกูล
2. นายเศรษฐา ทวีสนิ
3. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
4. นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

ประเภท
กรรมการ
กรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ
ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ

จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
357,557 ไม่มบี ตั รเสีย
7,143,472,788 18,389,498
(ร้อยละ 99.7432)

(ร้อยละ 0.2568)

7,143,377,788 18,279,498
(ร้อยละ 99.7448)

562,557

ไม่มบี ตั รเสีย

562,557

ไม่มบี ตั รเสีย

562,557

ไม่มบี ตั รเสีย

(ร้อยละ 0.2552)

7,143,267,788 18,389,498
(ร้อยละ 99.7432)

(ร้อยละ 0.2568)

7,158,166,522

3,490,764

(ร้อยละ 99.9513)

(ร้อยละ 0.0487)

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
ทัง้ นี้ นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระด้วย
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วาระที่ 6. พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560
ประธานฯ ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การในทีป่ ระชุม เป็ นผูน้ ําเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination
and
Compensation Committee) ของบริษทั โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
อยูใ่ นระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็น
ควรเสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา) กล่าวคือ
อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครัง้
ทัง้ นี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบีย้
ประชุมกรรมการในสองครัง้ แรกเท่านัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝา่ ยจัดการได้พจิ ารณาแล้ว มีความเห็นว่า จาก
ความเจริญเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็ นเวลานานหลายปี นอกเหนือจากฝา่ ยจัดการและพนักงานแล้ว
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารก็มสี ว่ นสําคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน้
คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ น
ผูบ้ ริหาร (non-executive director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์
นายวิชญา
จาติกวณิช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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อัตราค่าตอบแทนพิ เศษ
2,000,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
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ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดไว้ดงั นี้
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา) กล่าวคือ อัตรา
50,000 บาท ต่อเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(เดิม - บริษทั ไม่ได้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(เดิม - บริษทั ไม่ได้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(เดิม - บริษทั ไม่ได้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR
กําหนดไว้ในรูปของเบีย้ ประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้
(เดิม - บริษทั ไม่ได้กาํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยคณะนี้)
ทัง้ นี้ เลขานุ การในทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขใน
วาระนี้ ขอให้แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น
จะขอสรุปว่า ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ใช่หรือไม่
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นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การในทีป่ ระชุม ตอบข้อซักถามว่า สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ยังคงกําหนดไว้เท่ากับอัตราทีจ่ า่ ยในปี ก่อน ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
อันได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง, คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการ CSR ในปี น้ีบริษทั เพิง่ จะกําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็ นปี แรก
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ถ้าเป็ นเช่นนี้ บริษทั คาดว่า
ผลประกอบการในปี 2560 จะดีขน้ึ กว่าปี ก่อนหรือไม่ หรืออย่างน้อยน่าจะต้องดีขน้ึ ไม่น้อยกว่าค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้
ใช่หรือไม่
นายนพพร บุญถนอม เลขานุ การในทีป่ ระชุม ตอบข้อซักถามว่า น่าจะเป็ นไปได้ตามทีท่ า่ นผูถ้ อื หุน้ ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั และค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม รวมทัง้ สิน้ 7,162,236,973 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย
(เสียง)
6,675,710,751
(ร้อยละ 93.2071)

จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(เสียง)
(เสียง)
486,388,552
137,670
(ร้อยละ 6.7910)
(ร้อยละ 0.0019)

บัตรเสีย
(เสียง)
ไม่มบี ตั รเสีย

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที ่
ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
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วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 ซึง่ กําหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตติ ามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมีผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ
2. นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
5. นางสาวรสพร เดชอาคม

เลขที่ผส้ ู อบบัญชี
จํานวนปี ที่สอบบัญชีให้กบั บริ ษทั
3182
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559
3516
เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ในปี 2558
4521
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
3972
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
5659
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด
ค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทีบ่ ริษทั จะจ่ายตามจริง
อนึ่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั
ย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ ศิรวิ ลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
3182 หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจร
กิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที่
3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบียนเลขที่ 5659 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ นจํานวน 2,000,000 บาท
ตามทีเ่ สนอ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,162,060,116 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,161,794,518
265,598
189,357
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9963)
(ร้อยละ 0.0037)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 8. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร เป็ นผูน้ ําเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม ซึง่ นายวันจักร์ บุรณศิร ิ ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นการเพิม่ ความแข็งแกร่งในด้านการเงิน
ของบริษทั หากภาวะด้านตลาดเงินเอือ้ อํานวย บริษทั จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000
ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นตามทีป่ รากฏใน
เอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ ป่ี ระสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการ
ประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุ มตั ใิ นวาระนี้
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จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ซึง่ มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
นายวรพล เลาหะพลวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากในอนาคตปรากฏว่าอัตรา
ดอกเบีย้ สูงขึน้ บริษทั มีแผนหรือไม่วา่ จะไม่ออกและเสนอขายหุน้ กู้ นอกจากนี้ อยากทราบว่า วงเงินหุน้ กูท้ ข่ี ออนุ มตั ิ
ไว้แล้ว หากใช้ไม่เต็มวงเงิน บริษทั จะต้องขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ หรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ณ ปจั จุบนั
เงินกูโ้ ครงการ หรือ Project Loan จะเสียดอกเบีย้ อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 4.25 ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีค่ อ่ นข้างสูง
ในขณะทีก่ ารออกหุน้ กูท้ ม่ี อี ายุ 3 ปี จะเสียดอกเบีย้ ถูกลงอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 3.7 – 3.8 ส่วนตราสารหนี้ระยะสัน้
(เช่น ตั ๋วแลกเงิน) แม้วา่ จะเสียดอกเบีย้ ในอัตราทีถ่ กู กว่า ประมาณร้อยละ 2.4 – 2.5 แต่กม็ คี วามเสีย่ งมากกว่า
ซึง่ ในการบริหารต้นทุนการกูเ้ งิน บริษทั จะพิจารณาจากภาวะด้านตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลาว่ามีการปรับอัตราดอกเบีย้
มากขึน้ เพียงใด อย่างไรก็ดี การออกหุน้ กูถ้ อื ว่าเป็ นทางเลือกหนึ่งในการกูเ้ งินทีส่ ามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ น่นอน
ในระยะยาว เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี เป็ นต้น ซึง่ ถือว่าเป็ นต้นทุนทีช่ ดั เจนในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีม่ แี นวโน้มว่า
อัตราดอกเบีย้ กําลังจะปรับขึน้ ทัง้ นี้ ตราบเท่าทีว่ งเงินหุน้ กูท้ ข่ี ออนุ มตั ไิ ว้แล้วยังคงเพียงพอ บริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องนําเสนอ
เพือ่ ขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีก
นายธีธชั วณิชเสถียร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ถ้าออกหุน้ กูท้ ข่ี ออนุ มตั ใิ นครัง้ นี้แล้ว
อัตราหนี้สนิ ต่อทุนของบริษทั จะเป็ นเท่าใด และบริษทั จะมีภาระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ เท่าใด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า หุน้ กูท้ อ่ี อกใหม่จะมี
อัตราดอกเบีย้ ทีถ่ กู ลงกว่าหุน้ กูท้ อ่ี อกในรุน่ ก่อน ๆ ทัง้ นี้ ต้นทุนทางการเงิน ณ ปจั จุบนั น่าจะอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 3.95
ถึง ร้อยละ 3.96
นายธีธชั วณิชเสถียร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า หากมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึง่ ใกล้จะครบอายุแล้ว บริษทั มีแผนจะใช้เงินส่วนนี้อย่างไร หรือหากไม่มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว จะมีผลต่อแผนการดําเนินงานของบริษทั หรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า หากได้รบั เงินจาก
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ก็จะช่วยลดภาระหนี้ได้สว่ นหนึ่ง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั มีความแข็งแกร่งทาง
การเงินมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในการขยายงานของบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมของการลงทุนและภาวะตลาด
ในขณะนัน้ เป็ นสําคัญด้วย
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิม่ เติม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การในทีป่ ระชุม แถลงผล
การนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงิน
สกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว ตามทีเ่ สนอ โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในเอกสาร
หมายเลข 1 เรือ่ ง “รายละเอียดโครงการหุน้ กูท้ บ่ี ริษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ ย
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 7,162,249,473 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
(เสียง)
7,161,711,277
157,130
381,066
ไม่มบี ตั รเสีย
(ร้อยละ 99.9925)
(ร้อยละ 0.0022)
(ร้อยละ 0.0053)
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 9. พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนด
ไว้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่ พิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
และเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนัน้ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการ
ประชุม
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นายเลิศชัย ลีลายนกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลการดําเนินงานของโครงการ
ฮาบิโตะ มอลล์ และโรงเรียนสาธิตพัฒนา รวมทัง้ การลงทุนในประเทศอังกฤษ เป็ นอย่างไรบ้าง
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า โครงการฮาบิโตะ
เป็ นธุรกิจเสริมในลักษณะของ Neighborhood Mall โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็ นคอมมูนิตม้ี อลล์สาํ หรับผูพ้ กั อาศัย
ในบริเวณนัน้ ซึง่ มีโครงการของบริษทั ตัง้ อยูห่ ลายโครงการ และขณะนี้เริม่ เปิ ดให้บริการแล้ว แต่ยงั ทํากําไรได้ไม่มากนัก
ทัง้ นี้ ในส่วนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา เนื่องจากมีความจําเป็ นต้องใช้งบลงทุนในเรือ่ งอาคารสถานทีค่ ่อนข้างมาก
ดังนัน้ ผลประกอบการโดยรวมจึงอาจยังไม่สามารถทํากําไรได้ อย่างไรก็ดี การลงทุนในประเทศอังกฤษซึง่ มีการพัฒนา
มาสักระยะหนึ่งแล้ว สามารถทํากําไรได้ดี โดยขายได้ถงึ 5 ยูนิต จากจํานวน 6 ยูนิต
นายคมธัช โชติรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า แผนงานปี 2560 ทีก่ ล่าวว่า บริษทั จะ
ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกเพื่อรักษาความเป็ นผูน้ ําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้ได้มกี ารดําเนินการไปแล้วหรือไม่
นอกจากนี้ ในเรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ ขอเสนอแนะให้จดั ทําข้อมูลของปี ทเ่ี สนอเปรียบเทียบกับข้อมูลของปี ก่อน
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ในเรือ่ งความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก
บริษทั ได้ดาํ เนินการอย่างสมํ่าเสมอมาโดยตลอดและเป็ นไปตามแผนงาน ยกตัวอย่างเช่น ทําการศึกษาร่วมกับแบรนด์
ด้านเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกจากประเทศอิตาลี เป็ นต้น และสําหรับข้อเสนอแนะของท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ขอน้อมรับไว้
พิจารณาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป
นายยุทธพงษ์ สมดีตี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า วิธกี ารก่อสร้างแบบพรีคาสท์ (Precast
Construction) มีความแตกต่างจากการใช้แรงงานทีม่ ฝี ีมอื อย่างไร
นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า การก่อสร้าง
แบบพรีคาสท์ จะใช้ผนังและชิน้ งานสําเร็จรูปซึง่ ผลิตจากโรงงานมาประกอบ ซึง่ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและงานมีความ
ละเอียดเรียบร้อย ทําให้แสนสิรสิ ามารถลดการพึง่ พาแรงงานทีม่ ฝี ีมอื ลงไปได้
นายธีรชั วณิชเสถียร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจ
ประเภทศูนย์การค้า หรือโรงพยาบาล บ้างหรือไม่
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษทั ยังไม่มแี นวคิดทีจ่ ะลงทุน
ในธุรกิจประเภทศูนย์การค้าใหญ่ ๆ หรือโรงพยาบาล แต่อย่างใด ทัง้ นี้ ปจั จุบนั มีเพียงโครงการฮาบิโตะ มอลล์ และ
โรงแรมเอสเคป ทีห่ วั หิน และทีเ่ ขาใหญ่ ซึง่ เป็ นเพียงธุรกิจเสริมเท่านัน้
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นายทองฉัตร วจะรักษ์เลิศ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะร่วมลงทุน
กับพันธมิตรรายอื่นในลักษณะ Joint Venture เช่นเดียวกับทีเ่ คยร่วมทุนกับบีทเี อส กรุป๊ ฯ หรือไม่
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษทั ยังไม่มแี นวคิดดังกล่าว
นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อัตรากําไร (profit margin)
ในแต่ละ segment อยูท่ เ่ี ท่าไหร่
่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า โดยทัวไป
จะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์เป็ นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม คอนโดมิเนียมระดับล่างบางโครงการก็สามารถทํากําไรได้สงู
ในขณะทีค่ อนโดมิเนียมระดับบนบางโครงการก็อาจทํากําไรได้น้อย โดยเฉลีย่ แล้ว คอนโดมิเนียมจะมีอตั รากําไรอยูท่ ่ี
ประมาณร้อยละ 34 – 37 ส่วนบ้านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์จะมีอตั รากําไรอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 30 – 34
นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ตามทีบ่ ริษทั มีแผนจะเน้น
การลงทุนในตลาดระดับบนเพิม่ ขึน้ บริษทั ได้ทาํ การเปรียบเทียบ (Benchmark) กับคูแ่ ข่ง หรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติ ก่อนทีจ่ ะ
ซือ้ ทีด่ นิ หรือลงทุนโครงการ บริษทั จะต้องทําการศึกษาความเป็ นไปได้และเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งเสมอ
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวเสริมว่า ไม่เพียงเฉพาะตลาดบนเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องทําการ
เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง แม้แต่ตลาดล่างก็ดาํ เนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ให้ความสําคัญกับการใช้ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดและรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอีกด้วย
นายกิจจา คูวจิ ติ รกาญจนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในระยะ 2 – 3 ปี ขา้ งหน้าจะเป็ นอย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์น่าจะเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทัง้ นี้
หากรัฐบาลมีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างเขย่งก้าวกระโดด ซึง่ จะส่งผลดีต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์และทําให้เกิดการเติบโตได้มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นมาในอดีต
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.08 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทะยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวน
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 1,200 ราย
นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 7,162,396,306 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.14 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานในทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-นพพร บุญถนอม (นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุ การในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-จินดา เอีย่ มศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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เอกสารหมายเลข 1
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริ ษทั ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิ ด
สกุลเงิ น
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
อายุ
การเสนอขาย

การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด
อัตราดอกเบีย้

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

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