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(ส าเนา) 
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 23/2561 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่ม
การประชุม ดงันี้ 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      รองประธานกรรมการบรหิาร และ 
      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
      กรรมการบรหิาร และ 
      ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ       
      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
      ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 6. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
 7. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
  8. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  
      กรรมการตรวจสอบ และ  
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   9. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ  
      ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
      กรรมการตรวจสอบ และ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
   10. นายวชิญา จาตกิวณชิ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
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 ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
 1. นายอุทยั  อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
 2. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ ทีป่รกึษา คณะบรหิาร (Executive Consultant) 
 
 ทัง้นี้ กรรมการอสิระบางท่านไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงนิของบรษิทั 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ  
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 
 เลขานุการในทีป่ระชมุ / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากน้ี บรษิทัไดน้ าเสนอค าแนะน าการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงันี้ 
 (1) บรษิัทได้จดัท าค าแนะน าการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม                         
ทุกท่านแลว้ โดยในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูใ้ดคดัค้านหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม่ ถ้าไม่มผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีู้ใดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
คดัค้านหรอืงดออกเสยีงท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิัทไดแ้จกบตัรลงคะแนนให้กบัท่านผู้ถือหุ้นแล้วใน
ขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลี่ยมในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมื่อประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพื่อมานบัคะแนน 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
ร่วมประชุม และถอืว่าคะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  
 
 ทัง้นี้ ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุ ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคี าสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอื
มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะ 
 
 อน่ึง เพื่อเป็นการสง่เสรมิในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ส าหรบัการประชมุครัง้นี้ 
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่างใด  
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เร่ิมการประชมุ เวลา 14.00 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้ และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 14 มนีาคม 2561  
(วนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้) มจี านวนทัง้หมด  38,962 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้  
14,862,734,320 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 668 ราย นบัจ านวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 7,004,598,767 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.1286 ซึง่เกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้ จงึขอเปิด
การประชุม  
 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี  22/2560 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี  20 เมษายน  2560 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่  22/2560 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่  20 เมษายน  
2560 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏ
ในส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณา 
    
  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
   
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 
 
   นางรชันี ธรรมเจรญิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะว่า ส าหรบัรปูเล่มรายงานประจ าปีทีจ่ะ
จดัท าในครัง้ต่อไป ควรยกเลกิการใชพ้ลาสตกิห่อหุม้ เพื่อชว่ยลดภาวะโลกรอ้นไดท้างหนึ่ง 
 
  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้ นายนพพร บุญถนอม 
เลขานุการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชมุแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่ 
20 เมษายน  2560 ตามทีเ่สนอ  
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,006,308,107 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

http://www.sansiri.com/
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จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,006,308,107 
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

124,670  
 

23,000 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า ผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2560  
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ และขอน าเสนอภาพรวมของผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 และแผนงานประจ าปี  2561 ซึง่มี
สาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั  
 
  ณ สิน้ปี  2560 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ านวน 80,150  ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เป็นจ านวน 7,376  ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 10  โดยจ าแนกไดด้งันี้               
  - ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย ประมาณรอ้ยละ 54   
  - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 11                      
  - ทีด่นิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 19   
  - เงนิสด ประมาณรอ้ยละ 3   
  - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประมาณรอ้ยละ 3  
  - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 10  
 
  หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มจี านวนทัง้สิน้ 49,672 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 11 ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้มจี านวน 30,478 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,382 ลา้นบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2560 จ านวน 2,825 ลา้นบาท ทัง้นี้                    
แสนสริไิดจ้่ายเงนิปันผลจากก าไรสทุธขิองปี 2559 จ านวน 1,857 ลา้นบาท 
 

 ในดา้นของงบก าไรขาดทุน ในปี 2560 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 31,757 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 8 จากจ านวน 34,395 ลา้นบาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการและ                    
รายไดอ้ื่น อย่างไรกด็ ี ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารในปี 2560 เท่ากบั 6,103 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ทัง้นี้           
ในปี 2560 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษ ีเป็นจ านวน 4,011 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19 สง่ผล
ใหก้ าไรสทุธใินปี 2560  ลดลงมาอยู่ที ่2,825 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 16  
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  ส าหรบัอตัราก าไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2560 อยูท่ีร่อ้ยละ 31.00 เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เลก็น้อย สว่นอตัราก าไรสทุธ ิ ลดลงจากรอ้ยละ 9.83 เป็นรอ้ยละ 8.89 ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจาก
รอ้ยละ 12.23 เป็นรอ้ยละ 9.64 นอกจากนี้ อตัราสว่นหนี้สนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) 
เพิม่ขึน้จาก 1.15 เท่า มาอยูท่ี ่ 1.17 เท่า ทัง้นี้ หนี้สนิเฉพาะสว่นทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2560 เท่ากบั 35,527 ลา้นบาท         
แบ่งออกเป็น เงนิกูส้ าหรบัโครงการ จ านวน 10,095 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 28 หุน้กูช้นิดไม่มหีลกัประกนั จ านวน 
16,971 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48 และเงนิกูย้มือื่น จ านวน 8,461 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24  
 
  ก าไรสทุธต่ิอหุน้ในปี 2560 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.24 บาท เป็น 0.20 บาท ในขณะทีเ่งนิปันผลต่อหุน้ยงัคง
จ่ายเท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปีก่อน กล่าวคอื 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เมื่อวนัที ่
8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท  
 

 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2560  
 
 ในปี 2560 บรษิทัมรีายไดร้วม 31,757 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย, 
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเชา่ และการขายวสัดุ จ านวน 26,255 ลา้นบาท และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิบรกิาร
อสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 4,660 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่น จ านวน 841 ลา้นบาท 
 
 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพื่อขายในปี 2560 ซึง่มจี านวน 26,080 ลา้นบาท แบ่งสดัสว่นรายไดเ้ป็น
ดงันี้ โครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 49 โครงการทาวน์เฮา้สแ์ละมกิซ ์ รอ้ยละ 0.1 โครงการทาวน์เฮาส ์ รอ้ยละ 7 และ
โครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 44 ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบในแง่รายไดจ้ากโครงการเพื่อขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จ านวน 30 บรษิทั จะเหน็ว่า บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพื่อขาย อยู่ในอนัดบัที่ 3 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 
13 โดยมสีว่นแบง่การตลาด อยูท่ีร่อ้ยละ 10 และมโีครงการเปิดใหม่ในปี 2560 รวมทัง้สิน้ 14 โครงการ คดิเป็นมลูค่า
โครงการรวมทัง้สิน้ 37,239 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จ านวน 4 โครงการ มลูค่าโครงการ 8,948  ลา้นบาท        
คดิเป็นรอ้ยละ 24 ของมลูค่ารวม, ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ ์ จ านวน 2 โครงการ มลูค่าโครงการ 1,046 ลา้นบาท คดิเป็น              
รอ้ยละ 3 ของมลูค่ารวม และคอนโดมเินียม จ านวน 8 โครงการ มลูค่าโครงการ 27,245 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 73 
ของมลูค่ารวม 
 
 ส าหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมด หรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 8 เมษายน 2561) มอียู่
ประมาณ 16,432 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2561 ประมาณ 10,262 ลา้นบาท และในปี 2562             
อกีประมาณ 319 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้23,000 ลา้นบาท จะเหน็วา่ ในขณะน้ีบรษิทัมยีอด
รบัรูร้ายไดแ้ลว้ประมาณรอ้ยละ 45 ของเป้าหมายดงักล่าว 
 

 แผนงาน ปี 2561  
 

 ในดา้นของแผนงานในปี 2561 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ าคญัหลายประการ ดงันี้ 
 -  เขา้ลงทุนในตลาดทาวน์เฮา้สร์ะดบัล่างถงึกลาง ซึง่เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ 
 -  มุ่งเน้นการท าการตลาดต่างประเทศเพื่อเจาะกลุ่มลกูคา้ต่างชาตมิากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 -  สรา้งอตัราการเตบิโตผ่านการลงทุนในแบรนดร์ะดบัโลก 
 -  รกัษาความเป็นผูน้ าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยผ์่านทางนวตักรรมดา้นสนิคา้ และบรกิาร 
 -  เพิม่ประสทิธภิาพโดยการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อสนบัสนุนการ
ท างานร่วมกนั รวมถงึวธิกีารท างานใหม่ๆ  
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  ความคืบหน้าของการเข้ารว่มโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
 

            เมื่อปี 2560 บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition)                     
และในปี 2561 นี้ CAC มมีตใิหก้ารรบัรอง บรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 
 

  ล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชมุทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไม่มผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอ
สรุปว่า ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ 
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560  ตามทีเ่สนอ  
 

  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,198,858 หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,198,858  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,378,070  
 

ไม่มบีตัรเสยี 

 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2560  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั
ท่านผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
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  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2560  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ตามทีเ่สนอ   
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,110,158  หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,110,158  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,466,770  
 

ไม่มบีตัรเสยี 

   
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้  
แต่ไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ  ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพจิารณาเกีย่วกบัการจดัสรร
ก าไรสทุธ ิ ซึง่ประกอบดว้ยเรื่องส าคญัสองประการ กล่าวคอื การจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง              
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้จะมจี านวน                
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อจ่ายเงนิปันผล ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผลของบรษิทั ก าหนดไวว้่า บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัเงนิ
ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนดไว ้ 
 

 ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานทีไ่ดน้ าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏว่า บรษิทัมกี าไรสทุธแิละไม่มยีอด
ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถ
พจิารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
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   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ) ปรากฏวา่ 
บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ างวดปีบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวน 2,824,705,408 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ซึง่เมื่อหกัเงนิส ารองตาม
กฎหมายรอ้ยละ 5 แลว้ คงเหลอืเป็นก าไรทีส่ามารถจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ 2,679,610,533 บาท คดิเป็นต่อหุน้ได้
ประมาณหุน้ละ 0.18  บาท และโดยทีบ่รษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลประมาณกึง่หนึ่งของก าไรดงักล่าว คณะกรรมการ
จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี  2560  จ านวน 145,094,875.44  บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทนุส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 

 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผล                      
ระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 จากจ านวนหุน้ 14,285,501,270 หุน้ จงึจะจ่ายเงนิ
ปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จากจ านวนหุน้ 14,862,734,320 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
1,754,666,465.90 บาท ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 65.48 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 โดยบรษิทัก าหนดรายชือ่              
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่ 14 มนีาคม 2561 (หลงัหกัทุนส ารองตามกฎหมาย) และก าหนดจ่ายเงนิปันผล 
ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561   
 

 อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี
ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ตามทีเ่สนอ และทีป่ระชมุรบัทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.05  เมื่อวนัที ่8  กนัยายน 2560   
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,025,881,524  หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,025,881,524  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0  
(รอ้ยละ 0.0000) 

213,370  
 

ไม่มบีตัรเสยี 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 5. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 และเลือกตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
 

 ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี 
โดยบรษิทัมกีรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย  
   (1) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  -กรรมการอสิระ 
   (2) นายธงชยั จริอลงกรณ์   - กรรมการ 
   (3) นายพรทตั อมตววิฒัน์   - กรรมการอสิระ 
   (4) นายวชิญา จาตกิวณชิ    - กรรมการ 
 
 ทัง้นี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น  และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบรษิัทได้ให้สทิธผิู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ซึง่ส าหรบั
การประชุมครัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  
 

  โดยทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)             
ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของกรรมการทัง้สีท่่านทีค่รบวาระแลว้จงึไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่่านทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และรายชื่อทัง้หมดไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณา 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้พิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ นายอุทยั อุทยัแสงสขุ และ นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ ซึง่ทัง้สองท่านเป็นบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบรษิทั 
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอใหแ้จง้
ต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า                    
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 ในการนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม 
 
      ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ ตามทีเ่สนอ ดงันี้ 
 

 (1) เลอืกตัง้ให ้นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  นายธงชยั จริอลงกรณ์   นายพรทตั อมตววิฒัน์ และ 
นายวชิญา จาตกิวณิช  ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหนึ่ง และ  
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 (2) เลอืกตัง้ให ้ นายอทุยั อุทยัแสงสขุ และ นายศภุกรณ์ เวชชาชวีะ เขา้เป็นกรรมการใหม่เพิม่เตมิของ
บรษิทั  
  

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
รายชื่อกรรมการ ประเภท

กรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

1.นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 6,979,449,791 
(รอ้ยละ 

99.3393) 

46,420,366 
(รอ้ยละ 
0.6607) 

230,370  ไม่มบีตัรเสยี 

2. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

6,883,276,365 
(รอ้ยละ 

97.9704) 

142,593,792 
(รอ้ยละ 
2.0296) 

230,370  ไม่มบีตัรเสยี 

3. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 6,981,044,327 
(รอ้ยละ 

99.3620) 

44,825,830 
(รอ้ยละ 
0.6380) 

230,370 
 

ไม่มบีตัรเสยี 

4. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

6,897,309,428 
(รอ้ยละ 

98.1702) 

128,560,700 
(รอ้ยละ 
1.8298) 

230,399  ไม่มบีตัรเสยี 

5. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,225,057 
(รอ้ยละ 

98.1974) 

126,645,100 
(รอ้ยละ 
1.8026) 

230,370 ไม่มบีตัรเสยี 

6. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,175,028 
(รอ้ยละ 

98.1967) 

126,695,100 
(รอ้ยละ 
1.8033) 

230,399 ไม่มบีตัรเสยี 

 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 

 ทัง้นี้ นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และนายพรทตั อมตววิฒัน์  ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  
 และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2561  
 

 ประธานฯ ขอให ้นายนพพร บญุถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 

 เลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ที่
อยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย จึงเหน็
ควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  ในอตัรา
ดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
 ก าหนดไวใ้นรูปของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560  ทีผ่่านมา) กล่าวคอื 
อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไวไ้ม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ 
ทัง้นี้ หากเดือนใดมีการเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอตัราเบี้ย
ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้ 
 

 นอกจากนี้  คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จาก                  
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเนื่องตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนกังานแลว้ 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนส าคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนัน้ คณะกร รมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี 2561  ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 1,500,000  บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,200,000  บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,200,000  บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 1,200,000  บาท 

   
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560  ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัรา 

50,000 บาท ต่อเดอืน ส าหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 บาท ต่อเดอืน ส าหรบัสมาชกิกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน 

 

(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   

(3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   

(4)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
   

(5)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR 
  ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 

กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
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 ทัง้นี้ ในปี 2560 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงนิรวม 13,400,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 1,320,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 120,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวนเงนิ
รวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เป็นจ านวนเงนิรวม 80,000 บาท และค่าตอบแทน
คณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 240,000 บาท 
 

 ทัง้นี้ เลขานุการในทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขใน
วาระนี้ ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชมุทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น 
จะขอสรุปว่า ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
  
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน
ส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2561  ตามทีเ่สนอ 
 

  ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 7,029,113,167 หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
   

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,357,452,329  
(รอ้ยละ 90.4446) 

657,511,168  
(รอ้ยละ 9.5533) 

149,670  
(รอ้ยละ 0.0021) 

ไม่มบีตัรเสยี 

 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่
ออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561  
 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนด
จ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2561  และก าหนดค่าสอบบญัช ีซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัช ี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561  เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัิ
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ี และมี
ผลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชี จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 
1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559 
2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล  3516 เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในปี 2558 และปี 2560 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
5. นางสาวรสพร  เดชอาคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
6. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
7. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
8. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล 4807 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
9. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 6014 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยก าหนด      
ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2,200,000  บาท ซึง่ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 
ค่าสอบบญัช ี 2,200,000 บาท 2,000,000 
ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 

  นอกจากนี้  บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั อี
วาย จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์
หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นอสิระแต่อย่างใด 
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรุปดงันี้ 
 

 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดจงึค่าสอบบญัชจีงึปรบั
เพิม่ขึน้จากปี 2560 และเสนอแนะใหร้ะบุเหตุผลของการปรบัเพิม่ค่าสอบบญัชใีนหนงัสอืเชญิประชุม 
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า เน่ืองจาก
ธุรกจิของบรษิทัมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก สง่ผลใหป้รมิาณงานทีผู่ส้อบบญัชตีอ้งท าการตรวจสอบเพิม่สงูขึน้
ตามไปดว้ย นอกจากนี้ ค่าสอบบญัชใีนชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา ก าหนดในอตัราเดมิคงทีม่าโดยตลอด ดงันัน้ การปรบัค่าสอบ
บญัชเีพิม่ขึน้ในปี 2561 จงึมคีวามเหมาะสมแลว้ 
 

 นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ กล่าวเสรมิวา่ ขอขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ และบรษิทั
ขอรบัไวพ้จิารณา ทัง้นี้ จากการทีแ่สนสริมิบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทุนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหผู้ส้อบบญัชมีหีน้าที ่
ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบบรษิทัเหล่านี้เพิม่ขึน้เช่นกนั จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเพิม่ค่าสอบบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัภาระงานที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 
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 นางสณีุย ์ ชติวฒันานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า การปรบัเพิม่คา่สอบบญัชนีี ้             
มกีารน ารายรบัของบรษิทัมาใชเ้ป็นเกณฑพ์จิารณาดว้ยหรอืไม ่
 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า เรือ่งการปรบั
เพิม่ค่าสอบบญัชนีัน้ บรษิทัจะพจิารณาจากหลกัเกณฑต่์าง ๆ ประกอบกนั ทัง้นี้ รายรบัของบรษิทัเป็นเพยีงสว่นหนึ่งใน
เกณฑพ์จิารณา รวมถงึการพจิารณาธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทัซึง่เพิม่มากขึน้ตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ดงันัน้             
การปรบัเพิม่ค่าสอบบญัชจีงึมคีวามเหมาะสมแลว้  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานติขจร
กจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ทะเบยีนเลขที ่ 5659  หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ทะเบยีนเลขที ่ 4496 
นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ทะเบยีนเลขที ่5872 หรอืนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ทะเบยีนเลขที ่4807 หรอื
นางสาวเกดิศริ ิ กาญจนประกาศติ ทะเบยีนเลขที ่6014 แห่งบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561  โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2,200,000  บาท 
ตามทีเ่สนอ 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,294,860  หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,027,053,129 
(รอ้ยละ 99.9681) 

2,241,731 
(รอ้ยละ 0.0319) 

124,670 
 

ไม่มบีตัรเสยี 

 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยเทำ่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินและเง่ือนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ ซึง่นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งในดา้นการเงนิ
ของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อ านวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะขออนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงื่อนไขในการออก
และเสนอขายหุน้กู ้โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 4,000  ลา้นบาท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้
กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่ 18/2556 เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2556 
จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 
5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท 
และทีป่ระชมุสามมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ 
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วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในรายละเอยีด
โครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอให ้              
ทีป่ระชมุพจิารณา  
 

 ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชมุ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินและแก้ไขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้          
โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 4,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิการ
ออกหุ้นกูท้ี่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 
ลา้นบาท, ที่ประชุมสามญั   ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 19/2557 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท, ที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท และทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กู้
รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,419,530 หุน้ 
   

  ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,020,452,411  
(รอ้ยละ 99.8725) 

8,382,449  
(รอ้ยละ 0.1192) 

584,670  
(รอ้ยละ 0.0083) 

ไม่มบีตัรเสยี 

 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน               
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน   
  19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้น 
  จดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ  
  ข้อ 4. ของบริษทั เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 

  ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทมีหุ้น                          
จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายที่จะต้องท าการยกเลกิ จ านวน  2,828,986,038 หุ้น (อนัเป็นหุ้นคงเหลอืในส่วนที่
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ส ารองไว้เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ SIRI-W2 ซึ่งครบก าหนดอายุแล้วเมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 
2560) ซึง่การลดทุนจดทะเบยีนในส่วนนี้จะไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากเป็นการตดัหุน้ส่วนทีย่งัไม่ได้
มกีารน าออกจ าหน่าย รวมถึงมไิด้มกีารช าระคืนเงนิจากการลดทุนใดๆ ให้กบัผู้ถือหุ้น และผลจากการลดทุนขา้งต้น 
บริษัทจะต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน                     
จดทะเบยีนดงักล่าว 
 

 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม                  
ทุนจดทะเบยีน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนที่
ยงัมไิดน้ าออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 2,828,986,038 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามที่ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

  จากนัน้จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คดัค้าน หรือ  
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
 

 ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม               
แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 
19,251,140,783.06 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็น
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,532,202 หุน้ 
 

  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,029,221,368  
(รอ้ยละ 99.9956) 

101,000  
(รอ้ยละ 0.0014) 

209,834  
(รอ้ยละ 0.0030) 

ไม่มบีตัรเสยี 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้ือหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน               
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
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วาระท่ี 10.  พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนด
ไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 

 และเมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่าไดป้ระชมุ
ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรื่องอื่น ๆ ซึ่งมไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม 
 

 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ทศิทางของธุรกจิตลาด
อสงัหารมิทรพัย ์โดยเฉพาะในกลุ่มของคอนโดมเินียม มแีนวโน้มเป็นอย่างไร 
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมถอื
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัอยา่งหนึ่งของตลาดคอนโดมเินียม ซึง่ในระยะ 2 – 3 ปีทีผ่่านมานัน้ ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมชะลอตวั
ท าใหส้ง่ผลกระทบต่อตลาดคอนโดมเินียมเทยีบจากจ านวนยนูติทีจ่ าหน่ายไดอ้ยูใ่นอตัราคงที ่ในปี 2561 ภาวะตลาดการ
ท่องเทีย่วมอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่สงูขึน้ ท าใหภ้าวะเศรษฐกจิโดยรวมมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ ซึง่จะสง่ผลดแีก่ตลาด
คอนโดมเินียม 
 

 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผูซ้ือ้ซึง่เป็นลกูคา้
ต่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้หรอืไม่ 
 

 นายอุทยั อทุยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า อตัราการซือ้คอนโดมเินียม
ของลกูคา้ต่างประเทศมอีตัราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2559 และ ปี 2560 ในปี 2561 แนวโน้มของลกูคา้
ต่างประเทศจะมเีพิม่มากขึน้ เน่ืองจาก โครงการคอนโดมเินียมซึง่จะเปิดจ าหน่ายอยู่ในท าเลทีล่กูคา้ต่างประเทศใหค้วาม
สนใจ ตามเสน้ทางรถไฟฟ้า และจงัหวดัซึง่เป็นแหล่งท่องท่องเทีย่วทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ภูเกต็ และเชยีงใหม่ 
 

 นางสาวพรระว ีดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุ่ม
ทาวน์เฮา้ส ์บรษิทัมุง่เน้นทีผู่ซ้ือ้ในระดบัใด และผูซ้ือ้สว่นใหญ่เป็นกลุ่มใด 
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ภาพรวมทีด่ขีองตลาดทาวน์
เฮา้สใ์นปี 2560 บรษิทัจงึมแีผนการลงทุนในตลาดทาวน์เฮา้สเ์พิม่ขึน้ โดยมุง้เน้นกลุ่มลกูคา้ทีม่กี าลงัซือ้ในราคา 
2,000,000 บาท และ 3,500,000 บาท 
 

 นางสาวพรระว ี ดวงพสัตรา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บรษิทัมแีผนการลงทุนที่
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคริขีนัธ ์และจงัหวดัภูเกต็อย่างไร และทศิทางของตลาดเป็นอย่างไร 
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ทศิทางตลาดคอนโดมเินียมใน
อ าเภอหวัหนิยงัเป็นไปดว้ยดจีากกลุ่มลกูคา้ซึง่เป็นคนพืน้ที ่ และกลุ่มลกูคา้กรุงเทพมหานครทีต่อ้งการ Second Home 
จากยอดจ าหน่ายของโครงการคอนโดมเินียม La Casita ซึง่เป็นโครงการแรกทีเ่ปิดจ าหน่ายในปี 2561 หลงัจากทีบ่รษิทั
ไม่ไดเ้ปิดโครงการใหมใ่นชว่งระยะเวลา 2 - 3ปีทีผ่่านมา  
 

 นางลนิดา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในธุรกจิที่
เกีย่วกบันวตักรรมเป็นอย่างไร 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 

   

ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 : บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)                                                             หน้า 18 / 20  

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัใหค้วามส าคญักบั
เทคโนโลย ี โดยเฉพาะในรปูแบบดจิทิลั ซึง่ไดน้ านวตักรรมไปใชใ้นผลติภณัฑ ์ และบรกิารต่าง ๆ อนัเกีย่วขอ้งกบัทีอ่ยู่
อาศยัใหแ้ก่ลกูคา้ เช่น การใชหุ้น้ยนตร์บั-สง่เอกสารในคอนโดมเินียม และการใช ้Home Service Application เป็นตน้ 
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหบ้รกิาร และสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หม่ รวมถงึ การเพิม่พนัธมติรในการธุรจิเพื่อพฒันดา้น
เทคโลย ีเช่น Google, Amazon และสมติเิวช 
 

 นางลนิดา ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ธรุกจิโรงแรมในเครอืของบรษิทัเป็นอย่างไร 
 

 นายอุทยั อทุยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า การลงทุนในธุรกจิโรงแรมของ
บรษิทันัน้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั ปัจจุบนั บรษิทัมกีารลงทุนในธุรกจิโรงแรมอยู่ 2 แห่ง 
ทีเ่ขาใหญ่ และหวัหนิ ในชื่อ “ESCAPE” ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม ผลตอบแทนย่อมขึน้อยู่กบัตลาด
ท่องเทีย่วในแต่ละปี โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้ ตลาดท่องเทีย่วน่าจะมอีตัราเรเตบิโตทีส่งูขึน้ 
 

 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัมหีลกัเกณฑใ์ดพจิารณา
เลอืกท าเลของโครงการอณาสริ ิจงัหวดัอยุธยา  
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมกีารส ารวจขอ้มลู            
ต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ทีด่นิ โดยพจิารณาจากความตอ้งการของลกูคา้ และตลาดของคูแ่ขง่ขนัในพืน้ทีน่ัน้ ๆ  ซึง่
จากการเปิดขายโครงการอณาสริใินช่วงปลายปีทีผ่า่นมาประสบความส าเรจ็มกกว่าเป้าหมายทีค่าดการณ์ไว ้   
 

 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า เหตุใดโครงการเวยีงสนัติ
ธรรม จงัหวดัเชยีงใหม ่จงึยงัมหีอ้งเหลอืขายอยู ่
 

 นายอุทยั อทุยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ปัจจุบนับรษิทัแผนการลงทุนที่
จงัหวดัเชยีงใหม ่เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั และเป็นทีส่นใจของลกูคา้ต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจนี ซึง่เหน็
ไดจ้ากโครงการ ดคีอนโด พงิค ์ ทีปิ่ดการขายไปแลว้ในปีทีผ่่านมา สว่นโครงการเวยีงสนัตธิรรม ไดปิ้ดการขายไปแลว้
ประมาณ 2 ปีทีผ่่าน จะมเีพยีงหอ้ง resale ทีน่ ามาขายอกีครัง้ 
 

  นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า กลุ่มบทีเีอส ซึง่ร่วมทุนกบั
ทางบรษิทั ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ครงการอื่นๆ ของทางบรษิทัทีไ่มใ่ชโ่ครงการทีร่ว่มกนั
หรอืไม ่
 

 นายอุทยั อทุยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า การทีก่ลุ่ม BTS ซึง่ลงทุนใน
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ เป็นหลกั และเป็นทีรู่จ้กั และน่าเชื่อถอืของลกูค่าต่างประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกง จนี และ
สงิคโปร ์ เขา้มาร่วมทุน เป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ และช่วยใหล้กูค้าต่างประเทศรูจ้กั และเชื่อมัน่ในผงติภณัฑข์อง
บรษิทัเพิม่มากขึน้  
 

 นายธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล ผูถ้อืหุน้ซือ้มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะว่า ก่อนถงึเวลาประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 
ควรฉายวดิทิศัน์แนะน าโครงการ และจดันิทรรศการบรเิวณพืน้ทีด่า้นหน้าหอ้งประชมุเพื่อประชาสมัพนัธ ์ แนะน า
โครงการต่าง ๆ ของบรษิทั 
 

 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคณุขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัขอรบัไว้
พจิารณา 
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 นางกรรณิการ ์ โควสิทุธิ ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัท าไดต้ามแผนการด าเนินงานที่
วางไวห้รอืไม่ ปี 61 มกีารวางแผนไวค้่อนขา้งสงู จะเป็นไปตามแผนหรอืไม่ และเหตุใดจงึไม่เป็นไปตามแผน 
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า ในปี 2560 
บรษิทัไม่สามารถด าเนินการตามแผทีว่างไวค้รบถว้น เน่ืองมาจากในไตรมาส 4 ไดเ้ลื่อนการเปิดขายโครงการบาง
โครงการออกไปท าใหไ้ม่สามารถรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 2,000 ลา้นบาท ในปี 2561 ยงัมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถ
ด าเนินการตามแผนทีว่างไวไ้ด ้ทัง้นี้ กข็ึน้อยู่กบัสภาะเศรษฐกจิโดยรวมดว้ย 
 

 นายพภิพ ศริพิฒันานนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัมกีารส ารวจ และแผนการเพิม่
ยอดขายในกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศหรอืไม่ 
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมกีารวางแผนเพิม่
ยอดขายในตลาดลกูคา้ต่างประเทศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากยอดขายของลกูคา้ต่างประเทศเพิม่สงูขึน้ตลอด 4 ปี ทีผ่่านมา และ
มกีารสอบถาม และมกีารส ารวจความตอ้งการของลกูคา้ต่างประเทศ โยมุ่งเน้นลกูคา้โซนเอเชยี เน่ืองจากมพีฤตกิรรม
การใชช้วีติทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

 นายพภิพ ศริพิฒันานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า นโยบายของรฐับาลในเรื่อง 
ECC สามารถสรา้งโอกาส หรอืประโยชน์แก่บรษิทัอย่างไร 
 

 นายอุทยั อทุยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมกีารลงทนุในจงัหวดัที่
ก าหนดไวเ้ป็นจงัหวดัในกลุ่มของ EEC อยู่แลว้ ในจงัหวดัระยอง และชลบุร ี โดยเฉพาะจงัหวดัชลบุร ี ในปีนี้ไดเ้ปิด
โครงการคอนโดมเินียมใหมท่ีพ่ทัยา สว่นโครงการบา้นเดีย่ว และทาวเฮา้สน์ัน้ ไดท้ าการส ารวจเกบ็ขอ้มลูเพื่อพจิารณา
และซือ้ทีด่นิเพอืพฒันาต่อไป 
 

 นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาค่าตอบแทน
พเิศษใหแ้ก่กรรมการเป็นอย่างไร และเสนอแนะใหจ้ดัท าตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการบรษิทัปีปัจจบุนักบัปีทีผ่า่นมา 
 

 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ตอบขอ้ซกัถามว่า ในปีทีผ่่านมาไดป้รบัค่าตอบแทนพเิศษลดลง
เลก็น้อย โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั สว่นค่าตอบแทนอื่น ๆ บรษิทัไม่ไดป้รบัเพิม่เป็นเวลากว่า 10 ปี 
แลว้ เช่น อตัราเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดไว ้20,000 ต่อครัง้ สว่นขอเสนอแนะ บรษิทัขอรบัไวพ้จิารณา 
 

 นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ กล่าวเสรมิว่า ขอขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัขอรบั
ไวพ้จิารณา 
 

 นางสาวเนาวรตัน์ อนนัตร์กัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะ เสนอแนะวา่ โรงแรมใน
เครอืแสนสริทิีเ่ขาใหญ่ ควรจะมโีปรแกรม Company Visit เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์รงแรม และบรษิทั 
 

 นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัขอรบัไวพ้จิารณา 
 

 นายพพิฒัน์ จงกลสริ ิผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะว่า ขอใหร้ะบจุ านวนโครงการทีเ่ปิดขายและ
สรุปผลการขายในแต่ละโครงการในปีทีผ่่านมาในรายงานประจ าปี 
 

 นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ บรษิทัขอรบัไวพ้จิารณา 
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 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า แผนการลงทุนในปี 2561 บรษิทั
มุ่งเน้นทีต่ลาดของลกูคา้กลุ่มใดเป็นส าคญั  
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทั มแีผนการลงทุนในทุก
กลุ่มตลาด โดยในปี 2561 บรษิทัมแีผนการทุนในตลาดระดบับนประมาณรอ้ยละ 25, ตลาดระดบักลางรอ้ยละ 40 และ 
ตลาดล่างรอ้ยละ 35 ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนตามปัจจยัต่าง ๆ ทีด่นิถอืเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งทีบ่รษิทั
จะพจิารณาว่าจะท าการตลาดในกลุ่มลกูคา้ระดบัใด 
 

 นายสายณัห ์ อุ่นวฒันนุกลู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บรษิทัมกีารส ารวจขอ้มลูไว้
หรอืไมว่่า ว่าลกูคา้กลุ่มใดมกีีเ่ปอรเ์ซน็ และหากมกีารปรบัเปลีย่นเปอรเ์ซน็ในแต่ละกลุ่มจะสง่ผลต่อก าไรสุทธเิพิม่มาก
ขึน้หรอืไม ่
 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า ไม่ไดม้กีารแบ่ง
สดัสว่นก าไรสทุธขิองตลาดในแต่ละกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจนแต่ละโครงการขึน้อยู่กบัราคาของทีด่นิ และผลติภณัฑ ์โดยทัว่ไป
คอนโดมเินียมจะมกี าไรสทุธไิดม้ากกว่าบา้นเดีย่ว  
 

 นายศุภกจิ ชมประยรู ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า บรษิทัมแีนวทางสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่
นกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งไร 
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัมคีวาม
พยามยามอยา่งสงูสดุในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการด าเนินงานทีไ่ว ้ เพื่อใหน้กัลงทุนเกดิความ
เชื่อมัน่ในการลงุนกบัทางบรษิทั 
 

 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชมุจงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชุม  
 

 ปิดประชุมเวลา 15.50  น. 
 

 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชมุไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจี านวน                
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 765  ราย                   
นบัจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 7,029,950,634  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.2991  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั 
 

 
      ลงชื่อ   -โกวทิย ์ โปษยำนนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                 (นายนพพร  บญุถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ            -จนิดำ  เอีย่มศรยิำรกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
               (นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกนัหรอืไม่มปีระกนั มีหรอืไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู้
ในแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มูลค่าหุ้นกู้ของบรษิัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ทีย่งัมไิด้ไถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมจี านวนไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ สามารถ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวนัเดียวกัน 
(Revolving Basis) ทัง้นี้  หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า                  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกลุเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายุของหุน้กู ้
 
  

ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดให้มี
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุน้กูห้รอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมื่อ
มกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้ือหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกูค้นืก่อนก าหนด และบรษิัทมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณี
พเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรอื ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ                  
ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงินหรอืเสนอขายเป็น
คราวๆ ไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอ

ขาย อายุ การไถ่ถอน 
(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน                   

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่นใด 
ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร 

(3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อใหข้อ้มูล 
ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจ าเป็น                    
ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 


