
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 
บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 29 เมษายน 2558 
ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2             

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 



วาระที่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

 

 การลงมต ิ
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 2 

   

 

 

พิจารณารับรองรายงานประจ าปี  
รายงานประจ าปีของ 
คณะกรรมการบริษัท 
และผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2557 

 

 

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ ารอบปีบัญชี 2557 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วาระที่ 3 

การลงมต ิ
     วาระที่ 2 และ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

+22% 

+29% 
+37% 

+12% 

สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 

+45% +12% 

46,495 
60,040 

73,147 

31,270 
42,972 

48,331 

15,225 17,068 
24,816 

(หน่วย: ล้านบาท) 



30,087 

28,987 
29,527 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

2,938 1,930 
3,393 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

4,221 2,929 
4,976 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

6,033 6,808 5,506 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี ก าไรสุทธิ 

+2% -4% -19% +13% 

+70% -31% +76% -34% 

(หน่วย: ล้านบาท) 



 21.71  
 11.95   16.20  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 1.58   2.03   1.58  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนการเงินที่ส าคัญ 

อัตราก าไรเบื้องตน้ (ของรายได้หลัก) อัตราก าไรสุทธิ 

(หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินเฉพาะส่วนทีม่ี
ดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

 33.26  

 32.62   32.71  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 9.77   6.66  
 11.49  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 



หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 
   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57) 

หน้า 8 

เงินกู้ส าหรับโครงการ 
49% 

(19,055 ล้านบาท) 
 

หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 
33% 

(12,966 ล้านบาท) 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
18% 

(7,076 ล้านบาท) 



 0.17  
 0.10   0.12  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 0.40  

 0.19  

 0.33  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ข้อมูลต่อหุ้น 

-51% +69% +20% -41% 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น 

หน้า 9 

(หน่วย: บาท) 



สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2557 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 92% 

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์  
3% 

อื่นๆ  
5% 

รายได้รวม 29,527 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
  -  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 

หน้า 10 



สัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขาย 

38% 

17% 17% 
 9,406   10,166   11,488  
 4,635   2,367   1,622  

 14,913   15,191   14,065  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส/์อาคารพาณิชย ์ คอนโดมิเนียม 

28,954 27,724 27,175 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

52% 

16% 

32% 

55% 

8% 

37% 

52% 

6% 

42% 



1 

 38,848  

 27,724  

 22,939  
 19,854   18,477  

 12,322  
 13,871  

 9,201  

 42,781  

 27,174   26,037  
 22,941   20,153  

 18,270  

 12,321   11,750  

PS SIRI LH AP QH SPALI LPN SC

ปี 2556 ปี 2557 

เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายปี 2557 

+10% 

+16% +9% 
+48% 

-11% 

+14% -2% 

หน้า 12 

+28% 



1 
SIRI 
11% 1 SIRI 

13% 

เปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาด 

ปี 2556 ปี 2557 

หมายเหตุ : คิดจากรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 29 บริษัท 

OTHERS  
23% 

OTHERS  
24% 

PS 
  18% 

PS 
18% 

LH  11% LH  11% 

AP   
9% 

AP  
10% 

QH 
8% 

QH   
9% 

SPALI   
6% 

SPALI  
8% 

LPN  5% LPN  7% 

SC  4% SC  5% 



โครงการเปิดใหม่ในปี 2557 

ปี 2557 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
จ านวน 
โครงการ 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1  - 2 4,137 

ไตรมาส 2  - 4 5,829 

ไตรมาส 3  - - - - - 

ไตรมาส 4  - 4 7,069 

จ านวนโครงการ 7 1 2 10 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

11,997 791 4,248 17,035 

ร้อยละต่อมูลค่ารวม 70 5 25 100 

หน้า 14 



5,140 5,209 

 26,110  

68 
741 

 8,890  

33,790 

736 5 

 20,234  

12,927  

 600   29  

0
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Target Revenue 2015[F] 2016[F] 2017[F] 2018[F] Presale Backlog

26,110 13,000 39,740 35,000 

75% 

ล้านบาท 
600 29 

ยอดขายรอรับรู้รายได้ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 58) 

คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์  บ้านเดี่ยว ยอดรับรู้รายได้ปี 2558 
ยอดคงเหลือเพ่ือให้ถึงเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ยอดขายรอรับรูร้ายได้ ปี 2558 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

ยอดขายรอรับรู้
รายได้ทั้งหมด 

ปี 2558 

หน้า 15 

ปี 2561 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2-3 

แผนงาน 
ปี 2558 



กลยุทธ์ท่ีส าคัญ 

• กลับมาเปิดคอนโดนิเนียมระดับบนมากขึ้น ในท าเลติดแนว
รถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ 

• ด าเนินกิจการร่วมทุนระหว่าง SIRI และ BTS พร้อมเปิดตัว
คอนโดมิเนียมโครงการแรก The Line (เดอะ ไลน์) จตุจักร - 
หมอชิต  

• เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากยิ่งขึ้น  
• บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
• เน้นการใช้สื่อการตลาดที่เป็นดิจิตัล (Digital Marketing)  



โครงการเปิดใหม่ในปี 2558 

ปี 2557 บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม 
จ านวน 
โครงการ 

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

ไตรมาส 1  - 3 5,367 

ไตรมาส 2  - - 2 6,516 

ไตรมาส 3  - 4 8,855 

ไตรมาส 4  - 8 15,553 

จ านวนโครงการ 8 1 8 17       

มูลค่าโครงการ  
(ล้านบาท) 

 14,819  617  20,855 36,291 

ร้อยละต่อมูลค่ารวม 41 2 57 

หน้า 18 





วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย  

และการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

 

 
การลงมต ิ
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 

ข้อมูลการจัดสรรเงินทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย 

จ านวนเงิน  
 

ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2557 

3,393 ล้านบาท 

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

   169 ล้านบาท 
 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งวดปี 2557 งวดปี 2556 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,393 1,929 

ก าไรสุทธิหลังหักทุนส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 3,223 1,833 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 14,272 9,562 

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,712 956 

เงินปันผลจ่ายประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.12 0.10 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 53.13 52.16 
 

ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 



วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

การลงมต ิ
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต าแหน่ง 

(1) นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(2)  นายวันจักร์  บุรณศิริ  กรรมการ 

(3)  นายเจษฎาวัฒน์  เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ) 

(4)  นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ 



วาระที่ 6 
 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ 
คณะกรรมการของบริษัท   

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
ประจ าปี 2558 

การลงมต ิ
   วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประจ าปี 2558 

- เบี้ยประชุมกรรมการ 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557 

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2558 

- เงินเดือน 
เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2557 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  

-ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบ 

50,000 บาท 
ต่อเดือน 

- สมาชิกกรรมการ 
   ตรวจสอบ แต่ละท่าน 

30,000 บาท 
ต่อเดือน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี 2558 

ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน ดังนี้ 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ต าแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 

นายโกวิทย์   โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 2,000,000   

นายมานะ   นพพันธ์ กรรมการอิสระ  1,500,000   

นายเจษฎาวัฒน์   เพรียบจริยวัฒน ์ กรรมการอิสระ 1,500,000   

นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ 1,500,000   

นายธงชัย  จิรอลงกรณ ์ กรรมการ 1,500,000   

นายพรทัต    อมตวิวัฒน ์ กรรมการอิสระ 1,500,000    

นายศุภนิจ  จัยวัฒน ์ กรรมการอิสระ    500,000    



วาระที่ 7 
 

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  
ประจ าปี 2558 

การลงมต ิ
     วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 

รายนามส านักงานบัญชีและบุคคล 
ที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

อัตราค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2558 

 

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

 

2 ล้านบาท  
(เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.56) 



วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย 

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท 

 
 

 

 

การลงมต ิ
      วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 
รายการ จ านวนหุ้น 

จดทะเบียน 
มูลค่า 
ที่ตราไว้ 

หุ้นละ(บาท) 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน  18,526,761,251  1.07  19,823,634,538.57 

ลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
โดยจะต้องท ำกำรยกเลิกหุ้น ดังนี ้
1. หุ้นสำมัญ รวมทั้งสิ้น 92,702,361 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย 
•  หุ้นคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครั้งสุดท้ำย    
    จ ำนวน  17,134,275 หุ้น  
 

•  หุ้นในส่วนท่ีส ำรองไว้เกินกว่ำจ ำนวนหุ้นเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของ  
    SIRI-W1 จ ำนวน 75,568,086 หุ้น        

 

2. หุ้นสำมัญในส่วนท่ีส ำรองไว้เกินกว่ำจ ำนวนหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
    ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) จ ำนวน 208,192,103  หุ้น 
 

3. หุ้นสำมัญในส่วนท่ีส ำรองไว้เกินกว่ำจ ำนวนหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ 
    ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 จ ำนวน 208,192,103  หุ้น 

   509,086,567  
  
 

1.07    544,722,626.69  
  
 

ทุนจดทะเบียน (ใหม่) ภายหลังการลดทุน  18,017,674,684  1.07  19,278,911,911.88  
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แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้ 

“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน        19,278,911,911.88  บาท 
            แบ่งออกเป็น             18,017,674,684  หุ้น 
            มูลค่าหุ้นละ                               1.07  บาท  
            โดยแยกออกเป็น 
            หุ้นสามัญ             18,017,674,684  หุ้น 
            หุ้นบุริมสิทธิ                                    -  หุ้น” 
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ได้ก าหนดไว้ว่า 
 
  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (หรือในกรณีนี้เท่ากับจ านวน 4,757,627,304 หุ้น)  
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือประชุม 
อีกก็ได้ 




