
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 20 เมษายน 2555 

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2                   

โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร 



วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 

 

 

หน้า 2 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 2 
   

 

หน้า 3 

 

พิจารณารับรองรายงานประจ าปี  
รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 
และผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2554 

 

 

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ ารอบปีบัญชี 2554 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

วาระที่ 3 

 

การลงมติ 
     วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ปี 2554 



ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
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สินทรัพย์รวม 17,532 
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หนี้สิน 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
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รายได้รวม 
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ก าไรสุทธิ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษ ี

+17% 

+10% 

+39% 
+6% +6% 

+33% 

+27% 

+96% 



อัตราส่วนการเงินที่ส าคัญ 

12.14 

21.44 19.35 

0

10

20

30

2552 2553 2554

(ร
้อย
ละ
) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

1.27 
1.55 1.63 

0

1

2

2552 2553 2554

(เท
่า) 

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ข้อมูลต่อหุ้น 
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+123% -52% 
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สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2554 

*ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  96% ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์  3% 

อื่นๆ  1% 

รายได้รวม 20,681 ล้านบาท 

*ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 
 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 



สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย 
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บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 

19,769 17,869 15,104 
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โครงการเปิดใหม่ในปี 2554 

ปี 2554 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม จ านวนโครงการ 
มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 4    5,866 

ไตรมาส 2 3    2,728 

ไตรมาส 3 4    5,277 

ไตรมาส 4 - 3  2,959 

จ านวนโครงการ 5 3 6 14 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

8,195 1,624 7,011 16,830 



เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายปี 2554 
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2553 2554
หมายเหตุ : บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 1,156 ล้านบาทในปี 2554 ท าให้มีรายได้รวม
สูงเป็นล าดับที่ 2 



เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด 

2553 2554 
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หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 27 บริษัท  



แผนงาน 
ปี 2555 



โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปแสนสิริ  
(Sansiri Precast Factory) 

พื้นที่โรงงาน: 
-   พื้นที่ส าหรับการผลิต 8,540  ตารางเมตร 
-   พื้นที่ส าหรับจัดเก็บ  6,000 ตารางเมตร 
 
ก าลังการผลิต:  150 หลังต่อเดือน (50,000 ตารางเมตร) 
 
ก าหนดการ: เริ่มกระบวนการผลิตในเดือนมีนาคม 2555 
 
จุดเด่น:  สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างเหลือ
  เพียง 75 วันต่อบ้าน 1 หลัง 

 



โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปแสนสิริ  
(Sansiri Precast Factory) 

F:/Present new VDO/5 - Casting.wmv


โครงการเปิดใหม่ในปี 2555 

ปี 2555 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม จ านวนโครงการ 
มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1 15    14,590 

ไตรมาส 2 - 8     6,452 

ไตรมาส 3 15    15,670 

ไตรมาส 4 6     9,115 

จ านวนโครงการ 14 11 19 44 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

20,374 6,883 18,570   45,827 



หน้า 18 



วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  

และการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

 

 

หน้า 19 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 

หน้า 20 

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

จ านวนเงิน  
 

ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2554 

2,015 ล้านบาท 

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

100 ล้านบาท 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 

หน้า 21 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ปี 2553 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,015 1,897 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 7,150 1,505 

ปันผลจ่ายประจ าปี  
1. เงินสด (บาท : หุ้น) 
2. หุ้นปันผล (บาท : หุ้น) 

 
0.14 

- 

 
0.117975 
1.061775 

รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,001 1,776 

อัตราปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
หลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย 
และบริษัทได้ก าหนดไว้ (ร้อยละ) 

 
52.29 

 
100.00 

 

ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 



วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หน้า 22 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

หน้า 23 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต าแหน่ง 
(1) นายมานะ      นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอิสระ) 

(2) นายอภิชาติ    จูตระกูล กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

(3) นายเศรษฐา   ทวีสิน กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

(4) นายวันจักร์    บุรณศิริ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 



วาระที่ 6 
 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก ่
คณะกรรมการของบริษัท   

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
ประจ าปี 2555 

หน้า 24 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 

หน้า 25 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2555 

- เบี้ยประชุมกรรมการ 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 

อัตราที่จ่าย 
ท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 
คณะกรรมการ 1 ครั้ง  
 
โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้ 
ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2555 

- เงินเดือน 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

-ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ 

50,000 บาท 
ต่อเดือน 

- สมาชิกกรรมการ 
   ตรวจสอบ แต่ละท่าน 

30,000 บาท 
ต่อเดือน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 

หน้า 26 

ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 2555 
ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจ าปี 2555 (บาท) 

นายโกวิทย์  โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 1,500,000   

นายมานะ     นพพันธ ์ กรรมการอิสระ  1,000,000  

นายเจษฎาวัฒน์   เพรียบจริยวัฒน ์ กรรมการอิสระ 1,000,000  

นายวิรัตน์     เอื้อนฤมิต กรรมการอิสระ 1,000,000  

นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ 1,000,000  

นางนุชนาถ  ปัณฑวังกูร กรรมการ 1,000,000  

นายพรทัต    อมตวิวัฒน ์ กรรมการอิสระ 1,000,000  



วาระที่ 7 
 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  
ประจ าปี 2555 

หน้า 27 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 

หน้า 28 

รายนามส านักงานบัญชีและบุคคล 
ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

อัตราค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2555 

 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยัง จ ากัด 
1. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกุล หรือ 
2. นางสาวสุมาลี     รีวราบัณฑิต หรือ 
3. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร หรือ 
4. นายโสภณ         เพิ่มศิริวัลลภ 

 

1,950,000 บาท  
 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150,000 บาท  
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33) 



วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิไดน้ าออกจ าหน่าย  

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 

 
หน้า 29 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 

หน้า 30 

หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
ที่จะต้องท าการยกเลิก 

จ านวนหุ้นสามัญ 

ยกเลิกหุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการจ่าย 
หุ้นปันผล ซึ่งเหลือจากการจัดสรร 

19,220 หุ้น 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 

หน้า 31 

 
รายการ 

 
จ านวนหุ้นจดทะเบียน

(หุ้น) 

มูลค่าที ่
ตราไว้ 
หุ้นละ 
(บาท) 

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 10,879,990,328  1.07  11,641,589,650.96 

ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น 
จดทะเบียนที่ยังมิได้
จ าหน่าย 

             19,220   1.07              20,565.40  
 

ทุนจดทะเบียน (ใหม่)  
ภายหลังการลดทุน 

 10,879,971,108   
  

1.07 
 

11,641,569,085.56  



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 

หน้า 32 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน        11,641,569,085.56  บาท 
            แบ่งออกเป็น             10,879,971,108  หุ้น 
            มูลค่าหุ้นละ                               1.07  บาท  
            โดยแยกออกเป็น 
            หุ้นสามัญ             10,879,971,108 หุ้น 
            หุ้นบุริมสิทธิ์ -   หุ้น” 

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้ 



วาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (ESOP # 7) 

หน้า 33 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9 

หน้า 34 

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP # 7 (โดยสังเขป) 

จ านวนที่เสนอขาย 355 ล้านหน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน 
ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อัตราการใช้สิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันท่ีได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  

ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)  2 บาทถ้วน 

เงื่อนไขการใช้สิทธ ิ
ปีที่ 1 - 5 

ในแต่ละปี ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 
ในจ านวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
ที่แต่ละคนได้รับจัดสรร 



วาระที่ 10 
 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท   
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

หน้า 35 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10 

หน้า 36 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ 

จ านวนหุ้นสามัญ 

จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ ESOP # 7 

355 ล้านหุ้น 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10 

หน้า 37 

รายการ จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าที ่
ตราไว ้
หุ้นละ 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียนภายหลัง 
การลดทุน (ตามวาระที่ 8) 

 10,879,971,108   
  

1.07 11,641,569,085.56  

เพิ่มทุนโดยการ 
ออกหุ้นสามัญใหม่ 

    355,000,000   1.07 379,850,000.00  
 

ทุนจดทะเบียน (ใหม)่  
ภายหลังการเพิ่มทุน 

11,234,971,108    
  

1.07 
 

12,021,419,085.56   



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10 

หน้า 38 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน    12,021,419,085.56  บาท 
            แบ่งออกเป็น             11,234,971,108  หุ้น 
            มูลค่าหุ้นละ                               1.07  บาท  
            โดยแยกออกเป็น 
            หุ้นสามัญ             11,234,971,108 หุ้น 
            หุ้นบุริมสิทธิ ์ -   หุ้น” 

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้ 



วาระที่ 11 
 

 

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

หน้า 39 

 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 

หน้า 40 

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป) 

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะทีมีการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวม 
ของหุ้นกู ้

วงเงินรวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวน
ดังกล่าว 

อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ 
ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทีมีผลใช้บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 



วาระที่ 12 
 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

หน้า 41 

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ได้ก าหนดไว้ว่า 
 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ 
ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจ านวน 2,383,357,013 หุ้น) จะขอให้ที่ประชุม 
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือประชุมอีกก็ได้ 



ขอบคุณ 


