
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2557 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 เมษายน 2557 

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2             
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ครั้งที่ 18/2556 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
 

 

 

วาระท่ี 1 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 

การลงมติ 
     วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 
 

พิจารณารับรองรายงานประจ าปี  
รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 
และผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2556 

 

 

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ ารอบปีบัญชี 2556 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

36,706 
46,495 

60,040 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

+26% 
+37% 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

+27% 
+29% 

+29% +12% 

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

24,860 

42,972 

31,270 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

11,846 15,225 17,068 



ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

20,681 
30,087 28,987 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2,015 
2,938 

1,930 3,017 4,221 2,929 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

4,166 
6,033 6,808 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ล้านบาท 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 
ล้านบาท 

ก าไรสุทธ ิ
ล้านบาท 

+45% 
-4% 

+45% 
+13% 

+40% -31% +46% -34% 
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 1.57   1.58   2.03  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราส่วนการเงินที่ส าคัญ 
อัตราก าไรเบื้องต้น (ของรายได้หลัก) อัตราก าไรสุทธ ิ

ร้อยละ ร้อยละ 

ร้อยละ 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนทีม่ีดอกเบี้ย

ต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
ร้อยละ 
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 34.23  
 33.26  

 32.62  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 9.74   9.77   6.66  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 
18.93  

 
21.71   

11.95  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 



หุ้นกู ้ 
37% 

อื่นๆ* 
18% 

เงินกู้ส าหรับโครงการ 
45% 

หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 
   (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 56) 

*อื่นๆ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น, หน้ีสินทางการเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เงินเบิกเกินบัญชี 
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 0.14  
 0.17  

 0.10  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 0.29  

 0.40  

 0.21  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ข้อมูลต่อหุ้น 

-47% 
+39% 

+21% 
-41% 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น 
บาท บาท 
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สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2556 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  96% ธุรกิจบริการ
อสังหาริมทรัพย์  3% 

อื่นๆ  1% 

รายได้รวม 28,987 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 
 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 
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สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย 

38% 

17% 17% 
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 7,099   9,406   10,166  
 3,372  

 4,635   2,367  
 9,299  

 14,913   15,191  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม 

19,769 28,954 27,724 

47% 

17% 

36% 

52% 

16% 

32% 

56% 

8% 

37% 
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 27,023  
 28,954  

 22,305  
 17,197  

 11,984   12,950   11,260  

 38,848  

 27,724   22,939  
 19,854   18,477  

 13,871   12,322  

PS SIRI LH AP QH LPN SPALI

ปี 2555 ปี 2556 

เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายปี 2556 

+44% 

+15% +54% 
+7% +9% 

+3% 
-4% 
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เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด 

PS 
14% 

SIRI 
16% 

LH 
13% AP 

9% 
QH 
8% 

LPN 
7% 

SPALI 
6% 

PS 
17% 

SIRI 
13% 

LH 
11% AP 

9% 
QH 
9% 

LPN 
6% 

SPALI 
6% 

ปี 2555 ปี 2556 

หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 29 บริษัท 
หน้า 13 

OTHERS  
27% 

OTHERS  
29% 



โครงการเปิดใหม่ในปี 2556 
ปี 2556 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 

จ านวน 
โครงการ 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1     17       27,187 

ไตรมาส 2     10       11,172 

ไตรมาส 3     15       14,072 

ไตรมาส 4     6         8,769 

จ านวนโครงการ 11 8 29     48 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

17,404 1,819 41,978       61,201 

ร้อยละต่อมูลค่ารวม 28 2 68 100 
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โครงการเปิดใหม่ปี 2556 แบ่งตามพื้นที ่

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

อุดรธานี 

ขอนแก่น 

โคราช 

ระยอง 

บางแสน พัทยา* 

หัวหิน 
ชะอ า 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ภูเก็ต 

หาดใหญ่ 

 
  สุราษฎร์ธานี 

ภูมิภาค 
42% 

ปี 2556 

บ้านพักตากอากาศ 
9% 

เขาใหญ ่

หน้า 15 

*บ้านพักตากอากาศและส าหรับคนท้องถิ่น 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
49% 



 9,387   10,426   10,878  
 4,200   3,614   1,820  
 8,204  

 28,553   29,470  

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ยอดขายและอัตราการขายสะสม 

21,792 42,593 42,168 

43% 
19% 
38% 

24% 
8% 

67% 

26% 
4% 

70% 

61% 

= อัตราการขายสะสม      
   (คิดตามมูลค่า) 

เชียงใหม ่

เชียงราย  

อุดรธานี 

ขอนแก่น 

ระยอง 

บางแสน 
พัทยา 

หัวหิน 

ชะอ า 

กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

ภูเก็ต 

หาดใหญ่ 

 
  สุราษฎร์ธานี 

เขาใหญ ่

โคราช 

66% 

73% 

51% 

55% 

63% 

60% 
75% 

88% 

70% 
27% 

32% 

62% 

72% 

60% 

   (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 เม.ย. 57) 

คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย ์ บ้านเดี่ยว 
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ยอดขายรอรับรู้รายได้ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 21 เม.ย. 57) 

คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย ์ บ้านเดี่ยว ยอดรับรู้รายได้ปี 2557 
ยอดคงเหลือเพ่ือให้ถึงเป้าหมาย 

ปี 2558 ปี 2559 ยอดขายรอรับรู้รายได้ปี 2557 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

ยอดขายรอรับรู้
รายได้ทั้งหมด 

ปี 2557 
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6,655 7,707 
 20,871  

1,052 
898 

12,154  
46,668 

827 70 
 13,388  

21,838  

 11,442  

 -

 20,000

 40,000

 60,000

20,871 22,961 55,273 33,025 

63% 

11,442 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3 

แผนงาน 
ปี 2557 
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กลยุทธ์ที่ส าคัญ 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายและ     
เติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแก่ครอบครัวแสนสิริ ด้วยการ
เปิดตัว Neighbourhood Mall ภายใต้แบรนด์ “ฮาบิโตะ’’ 
(Habito) 

 
• เน้นการหารายรับอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) 

ผ่านการลงทุนในธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาโรงแรมภายใต้แบรนด์           
“Escape Sansiri Hotel Collection” ประกอบด้วย 

 - Escape Hua Hin  
    เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2556 
 - Escape Khao Yai  
    เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
 

Escape Sansiri Hotel Collection  
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กลยุทธ์ที่ส าคัญ 

• พัฒนาโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “เมททาวน์ ’’          
(Met Town) และ “ฮาบิทาวน์’’ (Habitown) เพื่อลดการ
แย่งชิงส่วนแบ่งทางตลาดระหว่างตลาดบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์  

 
• รักษาระดับยอดขายในตลาดต่างจังหวัด ด้วยการเปิดตัว

ผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติม เช่น พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวหรือ 
Shophouse ในจังหวัดที่แสนสิริได้ด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว 
อาทิ  ภู เก็ต  เชียงใหม่  เขา ใหญ่  อุดรธานี  ขอนแก่น 
นครราชสีมา และสรุาษฎร์ธานี  
 

เศรษฐสิริ สันทราย เชียงใหม่ 

หน้า 20 



กลยุทธ์ที่ส าคัญ 

• การเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมหลังจากผ่านการ
ประเมินผลสิ่งแวดล้อม (EIA) เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยง
จากการก่อสร้างไม่ทันตามก าหนดที่ให้กับลูกค้าและเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการ
ก่อสร้างที่ดียิ่งขึ้น 
 

• ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยการผลิตพรีคาสท์ใน
โรงงานทั้งสองเฟสอย่างเต็มก าลังการผลิต รวมทั้งมี
นวัตกรรมด้านการออกแบบและวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

โรงงานพรีคาสท์ 
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โครงการเปิดใหม่ในปี 2557 

ปี 2557 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
จ านวน 
โครงการ 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1  2 4,137 

ไตรมาส 2  5 6,757 

ไตรมาส 3  8 12,397 

ไตรมาส 4  4 10,090 

จ านวนโครงการ 8 2 9 19       

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

 14,397  1,249  17,735 33,381 

ร้อยละต่อมูลค่ารวม 43 4 53 
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แผนการพัฒนาโครงการ 

ตลาดปัจจุบัน 
ตลาดใหม่ที่ก าลังศึกษาโอกาส
ในการด าเนินธุรกิจ 

    เชียงใหม ่
เชียงราย 

อุดรธานี 

  ขอนแก่น 

เขาใหญ ่
 โคราช 
ระยอง 

  บางแสน 
หัวหิน 

  พัทยา 
    ศรีราชา 

   ชะอ า 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 

ภูเก็ต 

หาดใหญ่ 

 
    สุราษฎร์ธานี 

 หนองคาย 

         
อุบลราชธานี 

สุรินทร ์
       กาญจนบุร ี

       นครศรีธรรมราช 

      นครสวรรค์ 

  พิษณุโลก 

  เกาะสมุย 

หน้า 23 



หน้า 24 



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  

และการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 
 

 

 

วาระท่ี 4 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนส ารอง 

ตามกฎหมาย 
จ านวนเงิน  

 

ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2556 

1,833 ล้านบาท 

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

96 ล้านบาท 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งวดปี 2556 งวดปี 2555 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,929 3,018 

ก าไรสุทธิหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 1,833 2,842 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 9,562 8,384 

เงินปันผลจ่ายประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.10 0.17 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (ล้านบาท) 956 1,425 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 52.16 50.15 

ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 

 

วาระท่ี 5 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต าแหน่ง 

(1) นายโกวิทย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการอิสระ) 

(2) นายมานะ  นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

(3) นายอภิชาติ  จูตระกูล รองประธานกรรมการ 
(กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

(4) นายวิรัตน์  เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 
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พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ 

คณะกรรมการของบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ  

(Audit Committee) ประจ าปี 2557 

 

ประจ าปี 2557 
 

 

 

วาระท่ี 6 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ประจ าปี 2557 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2557 
- เบี้ยประชุมกรรมการ 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 

- เงินเดือน 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 

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

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
-ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ 

50,000 บาท 
ต่อเดือน 

- สมาชิกกรรมการ 
   ตรวจสอบ แต่ละท่าน 

30,000 บาท 
ต่อเดือน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 2557 

ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวิทย ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 1.5 ล้านบาท 

นายมานะ     นพพันธ์ กรรมการอิสระ  1 ล้านบาท 

นายเจษฎาวัฒน์   เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 1 ล้านบาท 

นายวิรัตน์     เอื้อนฤมิต กรรมการอิสระ 1 ล้านบาท 

นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ 1 ล้านบาท 

นายธงชัย  จิรอลงกรณ์ กรรมการ 1 ล้านบาท 

นายพรทัต    อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ 1 ล้านบาท 
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พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  

ประจ าปี 2557 

 
 

 

 

วาระท่ี 7 

การลงมต ิ
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 
รายนามส านักงานบัญชีและบุคคล 

ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

อัตราค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2557 

 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยัง จ ากัด 
1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ          หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    หรือ 
4. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท์ 

 

1,950,000 บาท  
 

เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2556 
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พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประจ าปี 2557 
 

 

 

วาระท่ี 8 

การลงมติ 
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 
รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป) 

ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะทีมีการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวม 
ของหุ้นกู้ 

วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 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 ทีมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 
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เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 

 

 

วาระท่ี 9 

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ได้ก าหนดไว้ว่า 
 
  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจ านวน 3,187,508,295 
หุ้น) จะขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน 
หนังสือประชุมอีกก็ได้ 
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