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(ส าเนา) 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 26/2564 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ของ 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
         

 
 กำรประชุมนี้จดัขึน้เมื่อวนัที ่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ในรปูแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                     
(E-AGM) ซึง่มกีำรถ่ำยทอดสด ณ อำคำร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั                
ทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชมุ ดงันี้  
 
 กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  
 1. นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร  
      ประธำนกรรมกำรลงทุน 
 2. นำยเศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำร 
      ประธำนอ ำนวยกำร 
      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
      ประธำนกรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
      รองประธำนกรรมกำรลงทุน 
      ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 3. นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
      กรรมกำรลงทุน 
      กรรมกำรบรหิำร  
   4. นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
      กรรมกำรลงทุน  
      กรรมกำรบรหิำร 
      ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
   5. นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ  
      ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
   6. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 7. นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ กรรมกำร 
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      กรรมกำรลงทุน  
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 กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนโปรแกรม Zoom 
 1. นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร 
      กรรมกำรอสิระ 
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  2. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ  
      กรรมกำรตรวจสอบ  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   

  3. นำยวรีะนันท ์ ชื่นสุวรรณ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
 4. นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 
 5. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 
 
 กรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 
 อน่ึง กรรมกำรอสิระบำงท่ำนไดร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้รำยย่อยดว้ย ทัง้นี้ กรรมกำรอสิระดงักล่ำวไม่มส่ีวน 
ไดเ้สยีและส่วนไดเ้สยีพเิศษในทกุระเบยีบวำระกำรประชุม ยกเวน้ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั และค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั ประจ ำปี 2564 ซึง่ถอืว่ำมส่ีวนไดเ้สยี
พเิศษ  
   
 ผูบ้รหิำรสงูสุดดำ้นกำรเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำงสำววรำงคณำ  อคัรสถำพร 
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ                 ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
           (ผ่ำนโปรแกรม Zoom) 
 
 เลขำนุกำรในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 1. นำยนพพร บุญถนอม  เลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 2. นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์ ผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
 อน่ึง เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยไดป้ระกำศ
หลกัเกณฑผ์่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวำคม 2563 ถงึ วนัที ่ 31 มกรำคม 2564 ส ำหรบักำรประชมุครัง้นี้                  
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่ำงใด  
 
 ก่อนกำรประชุมเริม่ตน้ บรษิทัไดเ้ปิดวดีทิศัน์สำธติวธิกีำรใชร้ะบบเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีำรในกำรส่ง
ค ำถำมของผูถ้อืหุน้ 



              ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

   

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน)                                               หน้ำ 3 / 18  

เร่ิมการประชุม เวลำ 14.00 น. 
 
 นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชมุ ("ประธำนฯ") โดยประธำนฯ กล่ำวตอ้นรบั
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดม้อบหมำยให ้ นำยนพพร  บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั                  
ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชมุทรำบถงึรำยละเอยีดกำรจดัประชุมครัง้นี้ 
 
 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ไวรสัโคโรน่ำ หรอื COVID-19 ระลอกใหม่ และควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัดำ้นสุขภำพอนำมยัของท่ำนผูถ้อืหุน้และ                      
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดจ้ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นกำรจดัประชมุผ่ำนสื่ออเิลกิทรอนิกสต์ำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ย
กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยไดเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิำรระบบ E-AGM ทีเ่ป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรจดัประชุมผำ่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่ำง ๆ ของส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่16 มนีำคม 2564 (วนั Record Date เพื่อก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้รว่มประชมุ) มจี ำนวน
ทัง้หมด 49,909 รำย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 หุน้       
 
 ขณะเริม่เปิดประชมุมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุม รวม 154 รำย นับจ ำนวนหุน้ทีม่ำประชมุและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,295,266,939 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.356 ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้   
 
 จำกนัน้ นำยนพพร บญุถนอม เลขำนุกำรในทีป่ระชมุ ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนับกำร
ลงคะแนน โดยสรุปไดด้งันี้  
 
 (1) กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นวนัน้ี ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถดกูำรถ่ำยทอดสดตลอดกำรประชุม รวมทัง้
ผลคะแนนในแต่ละวำระ ซึง่บรษิทัไดส้ำธติวธิกีำรใชร้ะบบออนไลน์เพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน และกำรถำมค ำถำมของ 
ผูถ้อืหุน้ในตอนเริม่ตน้ของกำรประชุมนี้แลว้ 

 
 (2)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่ำ 1 หุน้เท่ำกบั 1 เสยีง 

 
 (3) กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน้ทีม่อบฉนัทะ ซึง่มคี ำสัง่ระบุกำรลงคะแนนเสยีงมำในหนังสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ย
แล้ว ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระใดไว ้ผูร้บัมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสยีง
ลงคะแนนส ำหรับระเบียบวำระนัน้ ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร โดยกำรคลิกเข้ำไปที่เมนูกำรลงคะแนนเสียงในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

โดยกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำมและแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม ซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมโดยกำรพมิพค์ ำถำมในหน้ำต่ำงหอ้งแชทในระบบ 
ตำมทีไ่ดส้ำธติไปในตอนตน้ของกำรประชุม โดยบรษิทัจะน ำค ำถำมของท่ำนไปตอบในวำระทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีร่ะบใุนหนังสอืเชญิประชุม 
ดงันี้  

 
 



              ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

   

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน)                                               หน้ำ 4 / 18  

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
 ซ่ึงจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
 
 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 25/2563 เมื่อวนัที ่                  
24 กรกฎำคม 2563 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำและส่งรำยงำนกำรประชุมครัง้ดงักล่ำวใหท้่ำนผูถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองแลว้พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ ซึง่ในวำระนี้คณะกรรมกำร 
มคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
    
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่             
24 กรกฎำคม 2563 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,295,924,964 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
     

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 
6,295,924,964 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00)  - - - 

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
  
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ               
ซึง่นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2563 และรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ 
และขอน ำเสนอภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และแผนงำนประจ ำปี 2564 ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  
 

 ณ สิน้ปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ ำนวน 112,632 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อน                
เป็นจ ำนวน 4,296 ลำ้นบำท หรอืประมำณรอ้ยละ 4 โดยจ ำแนกไดด้งันี้      
 - ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย และทีด่นิรอกำรพฒันำ ประมำณรอ้ยละ 74  
 - เงนิสด รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 11   
 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 9  
 - ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ประมำณรอ้ยละ 6 
 

 หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มจี ำนวนทัง้สิน้ 73,435 ลำ้นบำท ลดลงจำก        
ปีก่อนประมำณรอ้ยละ 4 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้มจี ำนวน 39,197 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7,322 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน  
 

 ในดำ้นของงบก ำไรขำดทุน ในปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมรีำยไดร้วมทัง้สิน้ 34,707 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้               
รอ้ยละ 34 จำกจ ำนวน 25,859 ลำ้นบำทในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร อย่ำงไรกด็ ี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรในปี 2563 เท่ำกบั 6,460 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัมกี ำไรก่อนหกั
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและภำษ ี เป็นจ ำนวน 3,196 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 17 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธใินปี 2563 ลดลงเป็น 
1,673 ลำ้นบำท หรอืลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 30  

 

 ส ำหรบัอตัรำก ำไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร ในปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 
25.03 ลดลงจำกปีก่อนเลก็น้อย ส่วนอตัรำก ำไรสุทธ ิ ลดลงจำกรอ้ยละ 9.25 เป็นรอ้ยละ 4.82 ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทน                        
ผูถ้อืหุน้ ลดลงจำกรอ้ยละ 7.63 เป็นรอ้ยละ 4.71 
 

 นอกจำกนี้ อตัรำส่วนหนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจำก 1.82 เทำ่                               
มำอยู่ที ่ 1.42 เท่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2563 เท่ำกบั 55,520 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นเงนิกูส้ ำหรบั
โครงกำร จ ำนวน 19,816 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 36 หุน้กูช้นิดไม่มหีลกัประกนั จ ำนวน 31,662 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 57 
และเงนิกูย้มือื่น จ ำนวน 4,042 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 7 
 

 ก ำไรสุทธติ่อหุน้ในปี 2563 ลดลง จำก 0.17 บำท เป็น 0.12 บำท โดยจ่ำยเงนิปันผลต่อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.04 
บำท เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม 2564  
 
 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิปี 2563  
 
 ในปี 2563 บรษิทัมรีำยไดร้วม 34,707 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ จ ำนวน 30,731 
ลำ้นบำท และรำยไดท้ีม่ำจำกธุรกจิบรกิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 3,102 ลำ้นบำท ส่วนทีเ่หลอืเป็นรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 874 
ลำ้นบำท 
 
 ในดำ้นของรำยไดจ้ำกโครงกำรเพื่อขำยในปี 2563 ซึง่มจี ำนวน 30,559 ลำ้นบำท แบ่งสดัส่วนรำยไดเ้ป็นดงันี้ 
โครงกำรบำ้นเดีย่ว รอ้ยละ 47 โครงกำรทำวน์โฮม รอ้ยละ 9 โครงกำรมกิซ ์รอ้ยละ 4 และโครงกำรคอนโดมเินียม รอ้ยละ 40  
ทัง้นี้ และมโีครงกำรเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 12 โครงกำร คดิเป็นมลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 14,930 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 5,297 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของมลูค่ำรวม, ทำวน์โฮม 
จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 2,535 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของมลูค่ำรวม, มกิซ ์ จ ำนวน 5 โครงกำร มลูค่ำ
โครงกำร 5,612 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม (ภำยใต ้บมจ. แสนสริ)ิ จ ำนวน 1 โครงกำร 
มลูค่ำโครงกำร 1,485 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำรวม 
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 แผนงำน ปี 2564  
 ในดำ้นของแผนงำนในปี 2564 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ ำคญัหลำยประกำร ดงันี้  
 -  มุ่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเพื่อตอบโจทยก์ำรอยู่อำศยัอย่ำงครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วง
รำคำ โดยขยำยตลำดกลุ่มผลติภณัฑใ์นช่วงรำคำทีจ่บัตอ้งไดม้ำกขึน้ เพื่อสรำ้งโอกำสกำรมทีีอ่ยูอ่ำศยัของคนทุกกลุ่ม 
 -  มุ่งเน้นกำรเจำะตลำดทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบทีย่งัคงมคีวำมตอ้งกำรอยู่อำศยัทีแ่ทจ้รงิอย่ำงต่อเนื่อง 
 - เน้นกำรเปิดตวัโครงกำรขนำดเลก็เพื่อควำมยดืหยุ่นและคล่องตวัในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอืและ 
สภำพคล่อง 
 - ใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำสภำพคล่องและระดบัหนี้สนิ เพื่อสรำ้งควำมแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รภำยใตภ้ำวะ
เศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
 - ด ำเนินกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งองคก์รเพื่อเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำรท ำงำนของพนักงำนใหด้ยีิง่ขึน้ 
 - ผลกัดนักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ผ่ำน ‘Sansiri Green Mission’ ทีน่ ำไปปรบัใชต้ัง้แต่กำรออกแบบผลติภณัฑ ์
กำรบรกิำร และขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 - สื่อสำรผ่ำนแนวคดิ “ปีแหง่ควำมหวงั” โดยสรำ้งจุดยนืในฐำนะองคก์รทีส่รำ้งควำมหวงัแกผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยี                
ทุกฝ่ำย ผ่ำน ผลติภณัฑ ์บรกิำร กำรบรหิำรจดักำร และโครงกำรต่ำงๆ เพื่อกำรตอบแทนสงัคม 
 

โครงกำรเปิดใหมใ่นปี 2564 รวมทัง้สิน้ 24 โครงกำร คดิเป็นมลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 25,940 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 7 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 12,316  ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของมลูค่ำรวม, ทำวน์โฮม 
จ ำนวน 9 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 6,832 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 26 ของมลูค่ำรวม, มกิซ ์ จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำ
โครงกำร 2,670 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม จ ำนวน 5 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 4,121 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 16 ของมลูค่ำรวม 
 

อน่ึง เป้ำยอดขำย หรอื presale target ในปี 2564 เพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 19 จำก 26,156 ลำ้นบำท เป็น 
31,000 ลำ้นบำท  

 
ส ำหรบัยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิ หรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 เมษำยน 2564)           

มอียู่ประมำณ 24,613 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ำยไดใ้น ปี 2564 ประมำณ 16,229 ลำ้นบำท, ปี 2565 ประมำณ 5,185 
ลำ้นบำท ปี 2566 ประมำณ 3,009 ลำ้นบำท และในปี 2567 อกีประมำณ 191 ลำ้นบำท 

 
ในส่วนของยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดข้องบรษิทัรว่มทุน (Joint Venture) กบั กลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

(มหำชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 เมษำยน 2564) มอียู่ประมำณ 5,396 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2564 ประมำณ 2,244 ลำ้นบำท, ปี 2565 ประมำณ 2,858 ลำ้นบำท และในปี 
2566 อกีประมำณ 295 ลำ้นบำท  

 
ควำมคบืหน้ำของกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) 
 
โครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ำรรบัรองบรษิทั แสนสริ ิ

จ ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 12 
กุมภำพนัธ ์ 2561 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไดย้ื่นขอต่ออำยุกำรรบัรองเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
ทุจรติ และไดร้บัต่ออำยุกำรรบัรองฯ ตัง้แตว่นัที ่ 30 กนัยำยน 2563 ซึง่จะครบก ำหนดอำยุกำรรบัรองฯ 3 ปี ในวนัที ่                      
30 กนัยำยน 2566  

 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ      
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2563 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์  บุรณศริ ิ กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                
ซึง่นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั           
พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทนุ 
ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุ
พจิำรณำอนุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี                
รบัอนุญำตแลว้ ตำมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้  
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ ำรอบปีบญัช ี2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ตำมทีเ่สนอ   
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 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมกำรบรหิำร เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นำยวนัจกัร ์
บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้งด ำเนินกำร 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวทุ้กปี ในอตัรำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี จนกว่ำจะครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
ซึง่คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 จ ำนวน 83.65 
ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ในส่วนของกำรจ่ำยเงนิปันผล คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ประจ ำปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท (สีส่ตำงค)์ โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
ในวนัที ่16 มนีำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2564  
 
 กำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำดงักลำ่วขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็ว่ำเหมำะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรจดัสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 จ ำนวน 83.65 ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยที่
ก ำไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ำรองดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกงบกำรเงนิรวม 
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 (2) จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท (สีส่ตำงค)์ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 594.5                 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที่ 16 มนีำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก ่                 
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2564 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ       
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,664 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00) - - - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                 
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ              
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี                           
โดยปัจจุบนับรษิทัมกีรรมกำร จ ำนวนทัง้สิน้ 12 ท่ำน ดงันัน้ จงึมกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้ จ ำนวน                  
4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
   1) นำยวชิญำ จำตกิวณชิ  - กรรมกำร 
   2) นำยธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมกำร 
   3)  นำยศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมกำรอสิระ 
   4)  นำยอุทยั อุทยัแสงสุข  - กรรมกำร 
 
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยได้
ประกำศหลกัเกณฑผ์่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 ซึง่ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบุคคลมำยงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำกลัน่กรองตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ซึง่ไดด้ ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำม
วำระในปีนี้ทัง้สีท่่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัตอ่ไปอกีวำระหนึ่ง โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอื
เชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชมุแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรำยบุคคล 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
   
มติท่ีประชุม 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้ นำยวชิญำ จำตกิวณิช, นำยธงชยั จริอลงกรณ์, นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ 
และ นำยอุทยั  อุทยัแสงสุข ซึง่เป็นกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกี
วำระหนึ่ง ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอย่ำงเหมำะสมแลว้  
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำร ประเภทกรรมกำร 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 5,802,691,440 493,627,224 1,000 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.1601) (รอ้ยละ 7.8399) (รอ้ยละ 0.0000) - 

2. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 5,819,310,388 477,005,076 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.4240) (รอ้ยละ 7.5759) (รอ้ยละ 0.0001) - 

3. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 6,262,944,564 33,370,900 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 99.4699) (รอ้ยละ 0.5300) (รอ้ยละ 0.0001) - 

4. นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำร 5,817,112,388 469,325,376 9,881,900 ไม่มบีตัรเสยี 

 ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร (รอ้ยละ 92.3891) (รอ้ยละ 7.4540) (รอ้ยละ 0.1569) - 

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
 ทัง้นี้ นำยศุภนจิ จยัวฒัน์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกีวำระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็น
กรรมกำรอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                              
ซึง่นำยนพพร บญุถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และกรรมกำร                   
ชุดย่อย ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) ของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนตำมปกต ิ ประจ ำปี 2564 ใหแ้ก่คณะกรรมกำร ในรปูของ                 
เบีย้ประชมุ ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    

 (1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   

  (1.1) ค่ำตอบแทนประจ ำ  
   ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) 
กล่ำวคอื อตัรำท่ำนละ 20,000 บำท ต่อกำรประชมุคณะกรรมกำร 1 ครัง้ โดยก ำหนดเพดำนในกำรจ่ำยไวไ้ม่เกนิเดอืนละ                     
2 ครัง้ ทัง้นี้ หำกเดอืนใดมกีำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ครัง้ ใหจ้่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรเพยีงเท่ำอตัรำเบีย้
ประชุมกรรมกำรในสองครัง้แรกเท่ำนัน้  
 

  (1.2) ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive director)   
   ก ำหนดค่ำตอบแทนพเิศษ ประจ ำปี 2564 ใหแ้ก่กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive 
director) จ ำนวน 7 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลำ้นบำท ดงันี้ 

 
กรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรอสิระ 

300,000 บำท 

นำยธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมกำร 300,000 บำท 
นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำร 300,000 บำท 
นำยวรีะนันท ์ ชื่นสุวรรณ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี– 
 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก ำหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ก ำหนดไวใ้นรปูของค่ำตอบแทนรำยเดอืน ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) 
 

(2) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  50,000 บำท / เดอืน 

กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  30,000 บำท / คน / เดอืน 

ประธำนในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 
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กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

 
 หมำยเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรลงทุนและคณะกรรมกำรบรหิำร 
 
 อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุม 
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

นำยรฐัวชิญ์ วงษ์ศลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอย สอบถำมว่ำ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร
ส ำหรบัปี 2563 ก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเท่ำไร 
 

  นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมกำรบรหิำร ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร
ประจ ำปี 2563 ก ำหนดไวใ้นอตัรำท่ำนละ 700,000 บำท ในขณะทีค่่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
ประจ ำปี 2564 ลดลงจำกปีก่อน โดยก ำหนดไวใ้นอตัรำท่ำนละ 300,000 บำท 

 
 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
  
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
  ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรของบรษิทั และค่ำตอบแทน
ส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั ประจ ำปี 2564 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 2/3 (สองในสำม) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,996,833,938 297,382,499 2,103,333 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 95.2435) (รอ้ยละ 4.7231) (รอ้ยละ 0.0334) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 

  ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุ
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะ 
ตอ้งแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัช ี 
 

  คณะกรรมกำรโดยกำรพจิำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เน่ืองจำกพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ผูส้อบบญัชี
ดงักล่ำวมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด มคีวำมเชีย่วชำญในกำร
สอบบญัช ี และมผีลกำรปฏบิตังิำนเป็นทีน่่ำพอใจ และก ำหนดค่ำสอบบญัชสี ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564                    
เป็นจ ำนวนเงนิ 2.5 ลำ้นบำท ซึง่ไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ำยตำมจรงิ ตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืนัดประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ี 
ผู้สอบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกลุ  3516 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 
3. นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทัใน 

ปี 2561 - 2563 
4. นำงสำวรสพร เดชอำคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัช ี ทัง้นี้ ขอ้มลู
เปรยีบเทยีบค่ำสอบบญัชใีนปีทีผ่่ำนมำ มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่ำสอบบญัช ี 2.5 ลำ้นบำท 2.5 ลำ้นบำท 
ค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 นอกจำกนี้ บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ ไมม่ี
ควำมสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระแต่อย่ำงใด 
 
 อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นำงสำวศรสุีภำงค ์ เลก็ใจซื่อ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงสำวทศิำรตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถำมว่ำ ค่ำสอบ
บญัช ีจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท เป็นค่ำสอบบญัชเีฉพำะของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) หรอืรวมถงึค่ำสอบบญัชขีองบรษิทั
ในเครอื 
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 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ ค่ำสอบบญัชจี ำนวน 2.5 ลำ้นบำท เป็นค่ำสอบบญัชี
เฉพำะของบรษิทั แสนสริ ิ จ ำกดั (มหำชน) เพยีงบรษิทัเดยีว ส่วนค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัในเครอืในปี 2564 รวมประมำณ              
10.64 ลำ้นบำท 
 
มติท่ีประชุม 
  ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่
3516 หรอื นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 5659                        
แห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564                      
โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชไีวเ้ป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรอง
อย่ำงเหมำะสมแลว้ 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,294,318,770 2,001,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.9682) (รอ้ยละ 0.0318) - - 

   
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยนพพร บุญถนอม ในฐำนะเลขำนุกำรในทีป่ระชมุ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูประกอบกำร
พจิำรณำในวำระนี้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำ
ออกจ ำหน่ำยทีจ่ะตอ้งท ำกำรยกเลกิ รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

(1) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ำรองไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิESOP # 7 ซึง่ครบก ำหนด 
อำยุแลว้เมื่อวนัที ่31 สงิหำคม 2563 เป็นจ ำนวน 300,000,000 หุน้ 
 

 (2) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ำรองไวเ้กนิกว่ำจ ำนวนหุน้เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั (private placement) เป็นจ ำนวน 450,000,000 หุน้ 
 
  ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกเดมิ ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40 
บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บำท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำออกจ ำหน่ำย รวมทัง้สิน้ 
750,000,000 หุน้ ทัง้นี้ กำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจำกเป็นกำรตดัหุน้ส่วน 
ทีย่งัไม่ไดม้กีำรน ำออกจ ำหน่ำย รวมถงึมไิดม้กีำรช ำระคนืเงนิจำกกำรลดทุนใดๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจำกกำรลดทุนขำ้งตน้ 
บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบยีน
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ดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชมุแลว้                   
จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 
 อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นำงสำวศรสุีภำงค ์เลก็ใจซื่อ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงสำวทศิำรตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถำมว่ำ กำรลดทนุ
มปีระโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้อย่ำงไร 

 
 นำยนพพร บญุถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แสนสริ ิ จ ำกดั 

(มหำชน) ในครัง้นี้เป็นไปตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย เน่ืองจำกกำรเพิม่ทุนในปี 2563 เป็นแบบก ำหนดวตัถุประสงคไ์ว้
ชดัเจน ซึง่เมื่อมหีุน้ทีไ่ม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำยตำมวตัถปุระสงค ์จงึจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจดเบยีนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ทัง้นี้ กำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำวจะไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจำกเป็นกำรตดัหุน้ในส่วนทีย่งัไม่ไดม้กีำร
น ำออกจ ำหน่ำย ไมใ่ชทุ่นจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บำท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำ
ออกจ ำหน่ำย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
กำรลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัตอ่ไปนี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 20,343,625,722.40 บำท 
 แบ่งออกเป็น 19,012,734,320 หุน้ 
 มลูค่ำหุน้ละ 1.07   บำท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สำมญั 19,012,734,320 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้” 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,770 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00) - - - 

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เง่ือนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามท่ีได้รบัอนุมติัจาก               
ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563             

  

 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                  
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมทีท่ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 1,400 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท (ซึง่คดิเป็น
จ ำนวนประมำณรอ้ยละ 9 ของทนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหม้กีำรเพิม่ทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ ำนวน
หรอืแตบ่ำงส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในครำวเดยีวกนัหรอืเป็นครำว ๆ ไปกไ็ด ้
 

 อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัดงักล่ำวจะครบก ำหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสำมญั                 
ผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ดงันัน้ คณะกรรมกำรจงึมมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
กำรขยำยระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตำมแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ภำยใตเ้งือ่นไข
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่ 24 
กรกฎำคม 2563 ทุกประกำร โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อน
กำรประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 

อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัิกำรขยำยระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตำมแบบมอบ
อ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกนิ 1,400 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท ซึง่จะครบก ำหนดในวนัทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 โดยเงือ่นไขกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 
ทุกประกำร 
 

 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 

  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,263,030,037 33,185,400 104,333 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.4713) (รอ้ยละ 0.5271) (รอ้ยละ 0.0017) - 

   

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธำน แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนดไวว้ำ่                 
ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
 
 และเมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวำระที ่ 10 แลว้ ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวำ่ไดป้ระชุมครบ 
ทุกระเบยีบวำระแลว้ 
 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรื่องอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวำระกำรประชมุ 
ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
 
      นำยรฐัวชิญ์ วงษ์ศลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอยสอบถำมว่ำ ในปัจจุบนั แสนสริ ิ                       
มโีครงกำรใดทีเ่ป็นโครงกำรส ำคญัและน่ำสนใจบำ้ง 
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ ในปี 2564 แสนสริ ิ
วำงแผนเปิดตวัโครงกำรใหม่ จ ำนวน 24 โครงกำร มลูค่ำ 26,000 ลำ้นบำท โดยภำยในไตรมำสทีส่องจะมกีำรเปิดตวัโครงกำร
ใหม่ จ ำนวน 7 โครงกำร ยกตวัอย่ำงโครงกำรส ำคญั ๆ เช่น โครงกำรบูกำ้น (Bugaan) ซึง่เป็นโครงกำรบำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ รำคำ
เริม่ตน้ 30 ลำ้นบำท และมเีพยีง 14 ยนูิต ส่วนโครงกำรคอนโดมเินียม ไดแ้ก่ เดอะ มฟู (The Muve) ซึง่ตัง้อยู่ใน                          
4 ท ำเล โดยจะเปิดตวัโครงกำรบรเิวณมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เป็นโครงกำรแรก นอกจำกนี้ ยงัมโีครงกำรทำวน์เฮำส ์                   
ทีช่ื่อว่ำ โครงกำรสริ ิ เพลส ตัง้อยู่บรเิวณถนนบำงนำ-ตรำด โดยบรษิทัจะทยอยเปิดโครงกำรในไตรมำสทีส่ำม จ ำนวน 7 
โครงกำร และไตรมำสทีส่ี ่จ ำนวน 10 โครงกำร ตำมล ำดบั  
 

 นำยรฐัวชิญ์ วงษศ์ลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอย สอบถำมว่ำ แสนสริมิโีครงกำรส ำหรบั      
ผูส้งูวยั เพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูอำยุ หรอืไม่ 
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ แสนสริมิโีครงกำร 
ในลกัษณะเดยีวกบัทีท่่ำนผูถ้อืหุน้สอบถำม โดยเรำเรยีกโครงกำรลกัษณะน้ีว่ำ Wellness ซึง่อยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำโครงกำร
เพื่อรองรบักำรอยู่อำศยัของคนทัง้ 3 รุ่น (Generation) ไมใ่ช่เพยีงผูส้งูวยัเท่ำนัน้  
 

 นำยธญัพสิฐิ เจยีวชญำนนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ แสนสริมิกีลยุทธอ์ยำ่งไรเพื่อรองรบั
มำตรกำรและกฎหมำยเกีย่วกบักำรเพิม่สดัส่วนกำรถอืครองอสงัหำรมิทรพัยข์องชำวต่ำงชำต ิ
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ แสนสริมิกีำร
เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิ ดงัจะเหน็ไดจ้ำกสดัส่วนของลูกคำ้ชำวต่ำงชำตขิองแสนสริใินช่วงทีผ่่ำนมำ หำก
กฎหมำยดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช ้แสนสริกิจ็ะสำมำรถพฒันำโครงกำรทีส่อดรบักบักฎหมำยไดท้นัท่วงท ี
 

 นำงสำวสุภคัธำ เท่งเจยีว ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ แสนสริไิดร้บัผลกระทบมำก/น้อย
เพยีงใดจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ระลอกใหม ่ และหำกรฐับำลยงัไม่สำมำรถจดัหำวคัซนีไดเ้พยีงพอต่อควำม
ตอ้งกำร จะส่งผลกระทบในระยะยำวหรอืไม่ 
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 นำยอุทยั อทุยัแสงสขุ กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบกำรทัว่ไป อย่ำงไรกด็ ีหำกมกีำรฉีดวคัซนีไดค้รอบคลุมกจ็ะท ำใหส้ถำนกำรณ์คลีค่ลำย และ
กลบัสู่สภำวะปกตไิดโ้ดยเรว็ 
 

  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขำ้พจิำรณำอกี นำยอภชิำต ิ จตูระกูล ประธำน                         
ในทีป่ระชมุ จงึกล่ำวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำร่วมประชมุ  
 
   ปิดประชุมเวลำ 15.17 น. 
 
  อนึ่ง หลงัจำกเริม่กำรประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจี ำนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จำก ณ เวลำทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 160 รำย นับจ ำนวนหุน้ทีถ่อื
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,296,334,770 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.3632 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ                 -ลำยมอืชือ่-  ประธำนทีป่ระชุม 
                 (นำยอภชิำต ิจตูระกูล)  
 
 
      ลงชื่อ                -ลำยมอืชือ่-  เลขำนุกำรในทีป่ระชมุ 
                 (นำยนพพร บญุถนอม)            /ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
 
 
      ลงชื่อ               -ลำยมอืชือ่-  ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

               (นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


