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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 24/2562 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 ณ ห้องกมลทิพย ์บอลรมู ชัน้ท่ี 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล  

เลขท่ี 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรงุเทพมหานคร 10400 
         

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้ร่วม
การประชุม ดงันี้ 
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 2. นายอภชิาต ิจตูระกลู รองประธานกรรมการ  
      ประธานอ านวยการ (CEO) 
      ประธานกรรมการบรหิาร  
      ประธานกรรมการลงทุน  
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      ประธานกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      รองประธานกรรมการบรหิาร  
      รองประธานกรรมการลงทุน 
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ 
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
      กรรมการบรหิาร  
      ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ   
 5. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ       
      ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 6. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
 7. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
  8. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ  
      กรรมการตรวจสอบ  
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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   9. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ  
      ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   10. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  11. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 
      กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
      กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  
      กรรมการบรหิาร 
      ประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร 
 12. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ กรรมการ 
      กรรมการในคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  
 
 กรรมการทัง้หมด 12 ท่าน เขา้รว่มประชุมครบทุกท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 

 อนึ่ง กรรมการอสิระบางท่านไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย ทัง้นี้ กรรมการอสิระดงักล่าวไมม่สี่วน              
ไดเ้สยีและส่วนไดเ้สยีพเิศษในทุกระเบยีบวาระการประชุม ยกเวน้ระเบยีบวาระที ่6 “พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่                 
คณะกรรมการของบรษิทัและคา่ตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั” ซึง่ถอืวา่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษ 
 

 ผูบ้รหิารสงูสุดดา้นการเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ 
 

 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
 นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  ผูส้อบบญัช ีแหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 

 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากนี้ บรษิทัไดน้ าเสนอค าแนะน าการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงันี้ 
 (1) ในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีู้ใดคดัค้านหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม่ ถา้ไม่มผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีูใ้ดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผูถ้อืหุ้นที่ประสงค์จะ
คดัค้านหรอืงดออกเสยีงท าการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัได้แจกบตัรลงคะแนนให้กบัท่านผูถ้อืหุน้แล้วใน
ขณะทีล่งทะเบยีน โดยกาเครือ่งหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมือ่ประธานฯ ขอให้
ทีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพือ่มานบัคะแนน 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
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 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  
 ทัง้นี้ ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุม ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคี าสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนังสอื
มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะ 
 อนึ่ง เพือ่เป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัตามหลกัการก ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้
ประกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ 
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยา่งใด  
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัและ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีเ่ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็น
เลขานุการในทีป่ระชุมแจง้สรุปจ านวนผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ทีม่าลงทะเบยีนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ 
 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 15 มนีาคม 
2562 (วนั Record Date เพือ่ก าหนดสทิธใินการเขา้รว่มประชุมและสทิธใินการรบัเงนิปันผล) มจี านวนทัง้หมด 45,318 
ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 หุน้ ทัง้นี้ บรษิทัมหีุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 
จ านวน 500,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.36 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่มาตรา 66/1 
แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดว่า หุน้ทีบ่รษิทัถอือยูน่ัน้จะไม่
นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล ดงันัน้ 
บรษิทัจงึไมไ่ดน้ าหุน้ทีซ่ือ้คนืดงักล่าวมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมแต่อยา่งใด   
 ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 804 ราย นบัจ านวนหุน้ทีม่าประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 5,249,386,910 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.5486 ซึง่มากกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้  
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิ
ประชุม ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 23/2561 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 27 เมษายน  
2561 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
    

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรุปว่า                     
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  

http://www.sansiri.com/
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 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่            
27 เมษายน 2561 ตามทีเ่สนอ  
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,387,839,515 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

   
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้                   
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ  
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบรษิทั
ประจ าปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่บรษิทัทีไ่ดจ้ดัส่งให้                         
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ และขอน าเสนอภาพรวมของผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 และแผนงานประจ าปี  
2562 ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  
  ณ สิน้ปี  2561 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ านวน 95,357 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อน
เป็นจ านวน 15,016 ลา้นบาท หรอืประมาณรอ้ยละ 19 โดยจ าแนกไดด้งันี้               
  - ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย และทีด่นิรอการพฒันา ประมาณรอ้ยละ 73   
  - เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 15   
  - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ประมาณรอ้ยละ 10  
  - ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ประมาณรอ้ยละ 2 
    

  หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มจี านวนทัง้สิน้ 64,504 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 31 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้มจี านวน 30,852 ลา้นบาท ลดลง 67 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากก าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 จ านวน 2,046 ลา้นบาท ทัง้นี้ แสนสริไิดจ้่าย       
เงนิปันผลจากก าไรสทุธขิองปี 2560 จ านวน 1,754.6 ลา้นบาท 
 
 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,387,839,515 0 71,300 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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 ในดา้นของงบก าไรขาดทุน ในปี 2561 แสนสริแิละบรษิทัยอ่ยมรีายรบัรวมทัง้สิน้ 27,146 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 15 จากจ านวน 31,757 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการและ                    
รายไดอ้ื่น อยา่งไรกด็ ี คา่ใชจ้่ายในการขายและการบรหิารในปี 2561 เท่ากบั 5,555 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 ทัง้นี้           
ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและภาษ ีเป็นจ านวน 3,145 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22 ส่งผล
ใหก้ าไรสทุธใินปี 2561  ลดลงมาอยูท่ี ่2,046 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 28  
 

  ส าหรบัอตัราก าไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ในปี 2561 อยูท่ีร่อ้ยละ 32.10 ลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย 
ส่วนอตัราก าไรสุทธ ิลดลงจากรอ้ยละ 8.89 เป็นรอ้ยละ 7.54 ในขณะทีอ่ตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ลดลงจากรอ้ยละ 9.57 
เป็นรอ้ยละ 6.62 นอกจากนี้ อตัราส่วนหนี้สนิเฉพาะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) เพิม่ขึน้จาก 1.15 
เท่า มาอยูท่ี ่ 1.56 เท่า ทัง้นี้ หนี้สนิเฉพาะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2561 เท่ากบั 48,179 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น                  
เงนิกูส้ าหรบัโครงการ จ านวน 11,614 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24 หุน้กูช้นิดไมม่หีลกัประกนั จ านวน 24,441 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 51 และเงนิกูย้มือื่น จ านวน 12,125 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 
 

  ก าไรสทุธติ่อหุน้ในปี 2561 ลดลงเลก็น้อย จาก 0.20 บาท เป็น 0.14 บาท ในขณะทีเ่งนิปันผลต่อหุน้ยงัคง
จ่ายเท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปีก่อน กล่าวคอื 0.12 บาท และเนื่องจากบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ เมือ่วนัที ่
12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท  
 
 สดัส่วนรายได้จากการประกอบธรุกิจปี 2561  
 

 ในปี 2561 บรษิทัมรีายไดร้วม 27,146 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 21,639 
ลา้นบาท และรายไดท้ีม่าจากธุรกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ จ านวน 4,609 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่น จ านวน 
899 ลา้นบาท 
 

 ในดา้นของรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2561 ซึง่มจี านวน 21,552 ลา้นบาท แบ่งสดัส่วนรายไดเ้ป็น
ดงันี้ โครงการคอนโดมเินียม รอ้ยละ 31 โครงการทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ ์รอ้ยละ 0.7 โครงการทาวน์เฮาส ์รอ้ยละ 10 และ
โครงการบา้นเดีย่ว รอ้ยละ 58 ทัง้นี้ เมือ่เปรยีบเทยีบในแงร่ายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จ านวน 30 บรษิทั จะเหน็วา่ บรษิทัมรีายไดจ้ากโครงการเพือ่ขาย อยูใ่นอนัดบัที่ 4 ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 
11 โดยมสี่วนแบ่งการตลาด อยูท่ีร่อ้ยละ 10 และมโีครงการเปิดใหมใ่นปี 2561 รวมทัง้สิน้ 25 โครงการ คดิเป็นมลูคา่
โครงการรวมทัง้สิน้ 65,199 ลา้นบาท ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จ านวน 5 โครงการ มลูคา่โครงการ 13,816 ลา้นบาท        
คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของมลูคา่รวม, ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ ์ จ านวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 5,749 ลา้นบาท คดิเป็น              
รอ้ยละ 9 ของมลูคา่รวม และคอนโดมเินียม จ านวน 13 โครงการ มลูคา่โครงการ 45,635 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70 
ของมลูคา่รวม 
  

 แผนงาน ปี 2562  
 ในดา้นของแผนงานในปี 2562 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ าคญัหลายประการ ดงันี้ 
 - เพิม่สว่นแบ่งการตลาดในตลาดทาวน์เฮาสผ์า่นการเปิดตวัโครงการสริ ิเพลสในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีม่ศีกัยภาพ 

- เป็นผูน้ าตลาดในการน าเสนอโครงการคอนโดมเินียมใหม่ที่ส่งเสรมิด้านสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยั  เพื่อให้
พรอ้มรบักบัตลาดทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต 

- มุง่เน้นการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผา่นผลติภณัฑท์ีม่รีะดบัราคาสงู 
- ใชแ้บรนดแ์สนสริทิีว่างรากฐานอยา่งมัน่คงแลว้ใหเ้กดิประโยชน์ในการบรรลุเป้าของยอดขาย 
- ผสมผสานกลยุทธ์ด้านดจิติลัเพื่อน าเสนอประสบการณ์ที่ดทีี่สุดให้แก่ลูกค้า รวมถงึพฒันารากฐานทาง

ธุรกจิใหแ้ขง็แกรง่ 
- มุ่งเน้นการสรา้งความสมดุลระหว่างคุณภาพของงานและคุณภาพชวีติ รวมถงึการพฒันาความสามารถ

ตลอดอายุงาน เพือ่สรา้งความผกูพนัของพนกังานทีม่ตี่อองคก์รใหม้ากขึน้ 
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 - ด าเนินโครงการ “Sansiri Green Mission” เพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
 โครงการเปิดใหมใ่นปี 2562 รวมทัง้สิน้ 28 โครงการ คดิเป็นมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ 46,533 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย บา้นเดีย่ว จ านวน 9 โครงการ มลูคา่โครงการ 18,675  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของมลูคา่รวม, 
ทาวน์เฮาสแ์ละมกิซ ์ จ านวน 7 โครงการ มลูคา่โครงการ 5,464 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของมลูคา่รวม และ
คอนโดมเินียม จ านวน 12 โครงการ มลูคา่โครงการ 22,394 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48 ของมลูคา่รวม 
 

 อนึ่ง จากการทีเ่ปิดตวัโครงการน้อยลง จงึท าใหเ้ป้ายอดขาย หรอื presale target ลดลงประมาณรอ้ยละ 25 
จาก 48,000 ลา้นบาท เป็น 36,000 ลา้นบาท ซึง่ขอ้มลู ณ สิน้ไตรมาส 1 นี้ มยีอดขาย presale แลว้ประมาณ 6,628 ลา้น
บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 18  
 

ส าหรบัยอดขายรอรบัรูร้ายไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิหรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่8 เมษายน 2562) 
มอียูป่ระมาณ 34,548 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 12,447 ลา้นบาท, ปี 2563 ประมาณ 
6,527 ลา้นบาท, ปี 2564 ประมาณ 10,249 ลา้นบาท และในปี 2565 อกีประมาณ 5,325 ลา้นบาท  

 

ในสว่นของยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัรว่มทุน (Joint Venture) กบั กลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 8 เมษายน 2562) มอียู่
ประมาณ 24,096 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ายไดใ้นปี 2562 ประมาณ 8,798 ลา้นบาท, ปี 2563 ประมาณ 8,341 
ลา้นบาท, ปี 2564 ประมาณ 5,904 ลา้นบาท และในปี 2565 อกีประมาณ 1,053 ลา้นบาท  

 

ทัง้นี้ เมือ่รวมยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้องทัง้แสนสริ ิกลุ่มบทีเีอส และ กลุ่มโตควิ แลว้ อยูท่ีป่ระมาณ 58,000 
ลา้นบาท ซึง่คาดวา่น่าจะเป็นยอดสงูสุดในตลาด ณ ขณะนี้ 
 
  ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 

            โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ารรบัรอง บรษิทั            
แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
12 กุมภาพนัธ ์2561 โดยการรบัรองดงักล่าวจะมอีาย ุ3 ปีนบัจากวนัทีม่มีตใิหก้ารรบัรอง 
 

  ล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรุปวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ การรว่มทุนกบักลุ่มบทีเีอส                  
และกลุ่มโตควิ เป็นรปูแบบใด และมผีลอยา่งไร 
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ปัจจุบนับรษิทั
ไดร้ว่มลงทุนกบักลุ่มบทีเีอส และกลุ่มโตควิ ในรปูแบบกจิการร่วมคา้ หรอื Joint Venture ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่แบ่งผล
ก าไรกนั ทัง้นี้ รายไดข้องกจิการรว่มคา้ดงักล่าวจะไมน่ ามารวมอยูใ่นงบการเงนิรวมของบรษิทั เชน่ โครงการ เดอะ ไลน์ 
จตุจกัร ซึง่เป็นโครงการคอนโดมเินียมทีบ่รษิทัไดร้ว่มลงทุนกบักลุ่มบทีเีอส และสามารถรบัรูร้ายไดแ้ลว้ ปรากฏวา่มกี าไร
ขัน้ตน้ (gross  profit) และ ก าไรสทุธ ิ(net profit) ใกลเ้คยีงกบัโครงการทีบ่รษิทัด าเนินการเอง 
 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อไปวา่ บรษิทัมแีผนการลงทุน
บรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อหรอืไม ่อยา่งไร 
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 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ปัจจุบนับรษิทั
ยงัไมม่แีผนการลงทุนบรเิวณสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อแต่อยา่งใด 
 
 นายคมธชั โชตริกัษ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ รายไดแ้ละก าไรทีล่ดลงของผล
ประกอบการในปี 2561 นัน้ เป็นขอ้มลูทีร่วมถงึผลประกอบการในโครงการทีร่่วมลงทุนกบักลุ่มบทีเีอสดว้ยหรอืไม ่
 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  ตอบขอ้ซกัถามว่า 
รายไดแ้ละก าไรทีล่ดลงนัน้เป็นขอ้มลูของโครงการทีด่ าเนินการโดยบรษิทัเองทัง้หมด ไมร่วมถงึรายไดท้ีม่าจากโครงการ             
รว่มทุนต่าง ๆ 
 

 นายปราการ ยนตรกจิ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ เหตุใดรายไดจ้ากการจ าหน่าย 
วสัดุก่อสรา้งจงึลดลงจากปีทีแ่ลว้ 
 

   นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  ตอบขอ้ซกัถามว่า 
เนื่องจากการจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งไมใ่ชธุ่รกจิหลกัของบรษิทั จงึไมไ่ดมุ้ง่หวงัถงึผลก าไรทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ ทีผ่า่นมารายได้
ในสว่นนี้มาจากการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิทัรว่มทุนตามทีไ่ดม้กีารท าขอ้ตกลงกนัไว ้
 

 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ จากการทีผ่ลประกอบการของ
โครงการคอนโดมเินียมลดลงนัน้ บรษิทัมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไร 
 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  ตอบขอ้ซกัถามวา่  
ส าหรบัรายไดจ้ากโครงการคอนโดมเินียมดงักล่าวเป็นโครงการภายใตก้ารรว่มทุนแทบทัง้หมด จงึไมไ่ดน้ ารายไดส้่วนนี้
มารวมอยูใ่นผลประกอบการประจ าปี 2561 ของบรษิทั อย่างไรกด็ ี ในปี 2562 นี้ บรษิทัมแีผนลงทุนในโครงการ
คอนโดมเินียมทีเ่ป็นของกลุ่มบรษิทัเองเพิม่ขึน้ ซึง่คาดวา่จะสามารถรบัรูร้ายไดต้ัง้แต่ปลายปี 2562 เป็นตน้ไป 
 

 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ผลประกอบการโครงการ
คอนโดมเินียมทีล่ดลงนัน้เกีย่วเนื่องกบัภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัหรอืไม่ 
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า 
ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการคอนโดมเินียมของบรษิทัเพยีงเลก็น้อย โดยในปี 
2561 บรษิทัมยีอดขายโครงการคอนโดมเินียมเพิม่ขึน้มาก แต่ทัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการทีอ่ยูใ่นระหว่างด าเนินการ
ก่อสรา้ง ซึง่ยงัไมส่ามารถรบัรูร้ายได ้
 

 นายอดศิร ตริะรตัน์ชยัเลศิ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัคาดการณ์เกีย่วกบั 
ผลประกอบการของปี 2562 อยา่งไร และผลประกอบการไตรมาสแรกของบรษิทัเป็นอยา่งไร 
 

 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ  ตอบขอ้ซกัถามว่า 
เนื่องจากงบการเงนิประจ าไตรมาสแรก ยงัไมไ่ดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัไม่
สามารถเปิดเผยขอ้มลูต่อท่านผูถ้อืหุน้ได ้ อยา่งไรกด็ ี ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยมกีารประกาศมาตรการ Load to 
Value (LTV) ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน 2562 ทีผ่า่นมานัน้ ผลประกอบการไตรมาสแรกของบรษิทัยงัคง
บรรลุตามเป้าหมาย  
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ยอดขาย
โครงการต่างๆ ของบรษิทัทีเ่พิม่มากขึน้นัน้ คาดวา่จะสง่ผลต่อการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัในชว่งปี 2562 และปี 2563 
ตามล าดบั 
 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ
บรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
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มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561  ตามทีเ่สนอ  
    
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,378,112,690 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

  
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2561  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ   
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 
แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใน
การประชุมสามญัประจ าปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวนัที ่                   
31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี ซึง่ได้
จดัส่งใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรุปว่า                
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ตามทีเ่สนอ   
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,378,109,690 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,378,112,690 0 18,665,299 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้  
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ   
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ในวาระนี้เป็นการพจิารณา
เกีย่วกบัการจดัสรรก าไรสทุธ ิซึง่ประกอบดว้ยเรือ่งส าคญัสองประการ กล่าวคอื การจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองนี้
จะมจี านวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และการจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่จ่ายเงนิปันผล ซึง่ตามนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ก าหนดไวว้า่ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงั
หกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนดไว้  
 

 ทัง้นี้ จากผลการด าเนินงานทีไ่ดน้ าเสนอในวาระก่อนแลว้นัน้ ปรากฏวา่ บรษิทัมกี าไรสุทธแิละไมม่ยีอด
ขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายไดต้ามนยัของมาตรา 116 แหง่
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถ
พจิารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41  
 

   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561) ปรากฏวา่ บรษิทั
มกี าไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ างวดปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 2,045.9 ลา้นบาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธติามงบ
การเงนิรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบรษิทัได้จดัสรรเงนิเพือ่
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 134.7 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่ 12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04                 
(สีส่ตางค)์ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 594.5 ลา้นบาท จงึยงัคงเหลอืการจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท (แปดสตางค)์ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทีจ่ะจ่ายอกีจ านวนประมาณ 1,149.0 ลา้นบาท  
 

   คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่าย           
เงนิปันผลประจ าปี ดงันี้ 
 

   (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 134.7 ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,378,109,690 0 18,665,299 3,000

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ และเนื่องจากบรษิทัได้
จ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04 (สีส่ตางค)์ จากจ านวนหุน้ 14,862.7 
ลา้นหุน้ จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ จากจ านวนหุน้ 14,362.7 ลา้นหุน้                 
(หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิของบรษิทั จ านวน 500.0 ลา้นหุน้ ซึง่ไม่มสีทิธไิดร้บั               
เงนิปันผลแลว้) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,743.5 ลา้นบาท  โดยบรษิทัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั              
เงนิปันผลในวนัที ่15 มนีาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2562  
  

 อนึ่ง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว้ 
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรุปว่า                 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระส าคญัดงันี้  
 

 นายวชิยั จริาจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมแีนวทางอยา่งไรในหุน้ทีซ่ือ้คนื 
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามว่า 
บรษิทัไดด้ าเนินการซือ้หุน้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ (ขอ้มลูสิน้สุด ณ Record Date) เป็นจ านวน 
500 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.36 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่เมื่อสิน้สุดโครงการซือ้หุน้คนื
ดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารพจิารณาถงึแนวทางในการด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย 
 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ
บรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี
ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ตามทีเ่สนอ และทีป่ระชุมรบัทราบ
การจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.04 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561   
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,600,274 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

                       

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้              
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,600,274 0 141,000 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุมเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่เลขานุการใน           
ทีป่ระชุมไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนั
บรษิทัมกีรรมการจ านวนทัง้สิน้ 12 ท่าน แต่ทัง้นี้ นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ
ในครัง้นี้ ไมป่ระสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการไมไ่ด้
น าเสนอแต่งตัง้กรรมการใหมท่ดแทน เนื่องจากเหน็วา่กรรมการทีค่งเหลอืจ านวน 11 ท่าน เพยีงพอและเหมาะสมกบั
ขนาดของกจิการของบรษิทั ดงันัน้ จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

   (1) นายอภชิาต ิจตูระกลู   - กรรมการ 
   (2) นายศุภนิจ จยัวฒัน์    - กรรมการอสิระ 
   (3) นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์   - กรรมการอสิระ 
 

 ทัง้นี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัได้ให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึง่ส าหรบั
การประชุมครัง้นี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลมายงับรษิทั  
 

  โดยทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึง่ไดผ้า่น
กระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ             
ทัง้สามท่านทีค่รบวาระแลว้ เหน็วา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิ
เวลาใหบ้รษิทัไดอ้ยา่งเพยีงพอ และเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ มภีาวะผูน้ า รวมทัง้เป็นผูท้ีม่ ี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั      
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง อกีทัง้บุคคลทีเ่สนอชื่อเป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระตามหลกัเกณฑ ์                     
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปี                      
ทีผ่า่นมา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (โดยกรรมการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยี) จงึไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิลอืกตัง้บุคคล                
ทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอภชิาต ิจตูระกลู, นายศุภนิจ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ                  
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ก่อนการประชุมแลว้  
 

 อนึ่ง ส าหรบั นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ใหพ้น้จากต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั โดยไม่
น าเสนอแต่งตัง้กรรมการใหมเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
 

 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

 เลขานุการในทีป่ระชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ 
ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอ
สรุปวา่ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
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 ในการนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรายบุคคล 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม 
      ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้ให ้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู, นายศุภนิจ จยัวฒัน์ และ                          
นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ตามทีเ่สนอ  
 

 ทัง้นี้ ส าหรบั นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ใหพ้น้จากต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั               
โดยไมน่ าเสนอแต่งตัง้กรรมการใหมเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
  

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้                    
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 

 ทัง้นี้ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอกีวาระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  
 และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ ขอให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
 

 เลขานุการในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการไดพ้จิารณาคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ย ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (Nomination and 
Compensation Committee) ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่
ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย จงึเหน็
ควรเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2562  ในอตัรา
ดงัต่อไปนี้ 
 

ประเภทกรรมกำร เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

1 นำยอภชิำต ิจตูระกลู กรรมกำร 5,358,401,761 38,599,701 739,812 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิำร (รอ้ยละ 99.2848) (รอ้ยละ 0.7152) - -
2 นำยศุภนจิ จยัวฒัน์ กรรมกำรอิสระ 5,381,524,062 15,458,400 758,812 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.7136) (รอ้ยละ 0.2864) - -
3 นำยกติตชิยั รกัตะกนษิฐ์ กรรมกำรอิสระ 5,369,563,986 27,418,476 758,812 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.4920) (รอ้ยละ 0.5080) - -

รำยชือ่กรรมกำร

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
               

 

   

ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 : บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)                                                            หน้า 13 / 20  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
 

 (1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   

  (1.1) คา่ตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561                      
ทีผ่า่นมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว ้         
ไมเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 

  (1.2) คา่ตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
 คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็วา่ จากความ
เจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเนื่องตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนกังานแลว้ 
กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สี่วนส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็ 
สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
(non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 5.8 ลา้นบาท ดงันี้ 

 

รายช่ือ อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ 1,000,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 800,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 800,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 800,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 800,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 800,000 บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช 800,000 บาท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี- 
 

  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของคา่ตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561 ทีผ่า่นมา) 
 

(2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ  
    ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561 ทีผ่า่นมา)  
 

ต าแหน่ง ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2562  
ประธานกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

และพจิารณาคา่ตอบแทน   

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

และพจิารณาคา่ตอบแทน   

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 
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ต าแหน่ง ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2562  
กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 
 ทัง้นี้ เลขานุการในทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขใน
วาระนี้ ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น   
จะขอสรุปวา่ ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
  

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทน
ส าหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจ าปี 2562 ตามทีเ่สนอ 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 3,897,923,910 หุน้ 
 

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

                    
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุม โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้              
ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวน
เงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่                           
31 ธนัวาคม 2562  และก าหนดคา่สอบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ให ้ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมี
คุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบ
บญัช ีและมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

3,460,308,476 436,635,247 980,087 100

(รอ้ยละ 88.7732) (รอ้ยละ 11.2017) (รอ้ยละ 0.0251) (รอ้ยละ 0.0000)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ี 
ผูส้อบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
5. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
6. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล 4807 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
8. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 6014 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
9. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหวา่งปี 2556 – 2557 และปี 2559 
 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยก าหนด      
คา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2.3 ลา้นบาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ ขอ้มลู
เปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
คา่สอบบญัช ี 2.3 ลา้นบาท 2.2 ลา้นบาท 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

   

  นอกจากนี้  บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั                    
อวีาย จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์
หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่     
อยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 

  ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรุปว่า                  
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล                                 
ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นางสาวสมุนา 
พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5872 หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัช ี                              
รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่6014 หรอื             
นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 แหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
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ของบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.3 ลา้น
บาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,274,600 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

                      
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเฉพำะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเท่ำนัน้                    
แต่ไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

 ประธานฯ ขอใหน้ายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ   
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ เพือ่เป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่
ในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อ านวย บรษิทัจงึประสงคจ์ะขออนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 10,000  ลา้นบาท ทัง้นี้ เมือ่รวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ครัง้นี้กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 18/2556 เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 2556 
จ านวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 จ านวนไมเ่กนิ 5,000 
ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 21/2559 เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไมเ่กนิ 7,000 ลา้นบาท และ                   
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 จ านวนไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท และทีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 จ านวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กู้
รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท  
 

 ทัง้นี้ ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระนี้ ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรุปว่า                 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระนี้ 
 

 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระส าคญัดงันี้  
 

 นายป่ิน รตันฤาทยั ผูถ้อืหุน้ซื่งมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัอยู่ในระดบัใดของการจดัอนัดบั
เครดติเรทติง้  
 

 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ 
ทรสิเรทติง้คงอนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ ไมม่หีลกัประกนัของบรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั 
“BBB+” 
 

 นายวชิยั จริาเจรญิกจิกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน และดอกเบีย้
จ่ายมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไร 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,261,571 13,029 690,300 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.9998) (รอ้ยละ 0.0002) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ ตอบขอ้ซกัถามวา่ 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัเพิม่ขึน้เลก็น้อย อนัเนื่องมาจากในปี 2561 บรษิทัไดด้ าเนินการซือ้หุน้คนืตามโครงการ
ซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ ส่งผลใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง และ Gearing Ratio เพิม่ขึน้ อยา่งไรกด็ ี ในสว่นของ
ดอกเบีย้จ่ายนัน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้ ขึน้อยูก่บัว่าสามารถระบุหนี้สนิเป็นตน้ทุนในโครงการใดๆ 
ไดห้รอืไม ่ ซึง่จะชว่ยลดสดัส่วนของหนี้สนิลงได ้ ทัง้นี้ หนี้สนิบางประเภทไมส่ามารถระบุเป็นตน้ทุนของโครงการใด
โครงการหนึ่งไดช้ดัเจน 
 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดข้อให ้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการ
บรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในทีป่ระชุมแถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกี
จ านวน 10,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ เมือ่รวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้ร ัง้นี้กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2556 จ านวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2557 จ านวนไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้              
ครัง้ที ่21/2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 จ านวนไมเ่กนิ 7,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560              
เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2560 จ านวนไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 เมือ่วนัที ่                 
27 เมษายน 2561 จ านวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 40,000 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสำรหมำยเลข 1 เรื่อง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอ
ขาย” แนบทา้ยรายงานการประชุมนี้และถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ย 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,974,900 หุน้ 
 

  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

                     
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน                
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 

  ประธานฯ มอบหมายให ้ นายนพพร บุญถนอม ในฐานะเลขานุการในทีป่ระชุม เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ซึง่นายนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมคีวามประสงค์
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ และค าสัง่หวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ซึง่เพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลค็ทรอนิกสไ์ด้ และ
แกไ้ขเพิม่เตมิเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุม              
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24. เรือ่งการจดัประชุม

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,383,423,781 13,685,707 865,412 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.7305) (รอ้ยละ 0.2535) (รอ้ยละ 0.0160) (รอ้ยละ 0.0000)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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คณะกรรมการ เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ และขอ้ 30. 
เรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่ขอ้ความทีแ่กไ้ขใหม ่มดีงันี้  
 

  “ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ ถา้กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รยีก
ประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน  14 (สบิสี)่ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ ในการ
เรยีกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการสง่หนงัสอืนัดประชุมไป
ยงักรรมการไมน้่อยกวา่ 7 (เจด็) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพือ่รกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่นัน้กไ็ด้ 
 

  หนงัสอืนัดประชุมดงักล่าวจะตอ้งระบุวนั เวลา และสถานทีท่ีป่ระชุม รวมทัง้วาระการประชุมและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการประชุมนัน้ 
 

           หากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเหน็สมควร อาจใหจ้ดัการประชุม
คณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้และในการประชุมคณะกรรมการผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจุบนั หรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ                     
ในอนาคต 
  

           อนึ่ง ในการสง่หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการ อาจสง่ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด” 
 

 “ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 (สี)่ เดอืน 
นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 

           การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนรวมกนันับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้   แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน 45 (สี่สบิห้า) วนั                  
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

             ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนั
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มกีารประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
 

           ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน      
ผูถ้อืหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในขอ้ 32 ผูถ้อืหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 
 

  ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัมอบหมายในการจด
ทะเบยีนแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค า
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอื 
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ 
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 ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานุการในทีป่ระชุม แถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกล่าวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24. เรื่อง
การจดัประชุมคณะกรรมการ เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
และขอ้ 30. เรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอให้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายทีแ่ก้ไขใหม่ 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,974,900 หุน้ 
 

  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

                    
 

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดทีม่ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                
โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนด
ไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่                              
หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 

 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 10 แลว้ ประธานฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุม
ครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 

  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระ                                        
การประชุม 
 

 นายวชิยั กาญจนการุณ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะวา่ บรษิทัควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัการปฏบิตัตินกรณีเกดิอคัคภียัหรอืมเีสยีงสญัญาณเตอืนภยัในสถานทีจ่ดัการประชุม 
 

 นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ บรษิทัมนีโยบายการลงทุนในดา้นอื่นๆ 
เพือ่ใหม้ผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม ่
 

 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการและประธานผูบ้รหิารสายงานปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า ส าหรบัธุรกจิ              
ในดา้นอื่นๆ ทีบ่รษิทัประสงคเ์ขา้รว่มลงทุนนัน้ บรษิทัจะค านึงถงึลกัษณะของธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและการน ามาใช้
ประโยชน์เพือ่การพฒันาทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัในดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัเป็นส าคญั 
 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุม จงึกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,417,015 10 454,875 103,000

(รอ้ยละ 99.9897) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.0084) (รอ้ยละ 0.0019)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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 ปิดประชุมเวลา 15.30  น. 
 
 อนึ่ง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทะยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจี านวน                
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 896  ราย                   
นบัจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 5,397,974,900  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 37.5832  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั 
 
 
      ลงชือ่             -โกวทิย ์ โปษยำนนท-์ ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชือ่             -นพพร  บุญถนอม-   เลขานุการในทีป่ระชุม 
                 (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชือ่            -จนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา เอีย่มศรยิารกัษ์)      
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู้
ในแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มูลค่าหุ้นกู้ของบรษิัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ที่ยงัมไิด้ไถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ สามารถ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวนัเดียวกัน 
(Revolving Basis) ทัง้นี้  หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รบัการไถ่ถอนไม่ว่า                  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายขุองหุน้กู ้
 
  

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

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้อืหุ้นกู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนก าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่
ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนดในกรณี
พเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไมก่ไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข
ในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป และ/หรอื ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ                  
ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงนิหรอืเสนอขายเป็น
คราวๆ ไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอ

ขาย อาย ุ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 

 


