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การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 14/2552

บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)

วนัที่  29 เมษายน 2552

ณ หอ้งกมลทพิย ์3 ช ัน้ที ่2                  

โรงแรมสยามซติี ้กรงุเทพมหานคร
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วาระที ่1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คร ัง้ที ่13/2551 

ซึง่จดัข ึน้เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2551

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



33

วาระที ่2 

 พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี 

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั 

และผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2551

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่2

รายงานผลการดาํเนนิงาน

ปี 2551
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ําคญั
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23,492
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รายไดร้วม SG&A

EBIT
กาํไรสุทธิ

ส่วนผูถื้อหุน้

หน่วย : ลา้นบาท

+12%

+9%

+52%

+7%

-18%

+29%

สินทรัพย์
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+29% +30%
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95%
1%
2%

1%

รายได้จากการขายโครงการ 

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า 

รายได้ค่าบริการธุรกิจ 

รายได้จากธุรกิจบริการ 

รายได้อื่น 

1%

สดัสว่นรายไดจ้ากการประกอบธรุกจิ

15,178 ลา้นบาท

ปี 2551
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บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายโครงการ

รายไดจ้ากโครงการ
คอนโดมเินยีม : +84%

10,857

12,910
14,395

รายไดจ้ากการขายโครงการ : +12%
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รายไดจ้ากโครงการเพือ่เชา่และรายไดค้า่บรกิารธุรกจิ

-8%

+1%

รายไดค้า่บรกิารธรุกจิ เพิ่มขึ้น 
เนือ่งจากมโีครงการภายใตก้าร
บรหิารเพิ่มขึน้จาก 132 โครงการ
เป็น 146 โครงการ 

รายไดจ้ากโครงการเพือ่เชา่

รายไดค้า่บรกิารธรุกจิ
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รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมและบรกิาร (Hospitality Business)

78

58

38

0

20

40

60

80

2549 2550 2551

ล
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บ
าท

+34%

รายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมและบรกิาร เพิ่มขึ้น เนือ่งจาก 

1. เพิม่จํานวนหอ้งพักรับรองและมกีารปรับปรงุ      

    สาธารณูปโภคภายในโครงการ

2. กจิกรรมการตลาดทีด่แีละจํานวนลกูคา้เพิม่ขึน้
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เปรยีบเทยีบรายไดร้วมปี 2551

SIRI: +9%
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เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากโครงการเพือ่ขายในปี 2551

SIRI: +9%
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โครงการเปิดใหมใ่นปี 2551

2550 2551
บ้านเดีย่ว

คอนโดมิเนียม

ทาวน์เฮ้าส์

รวม 20 โครงการ 14 โครงการ 

มูลค่าโครงการ 14,991 ลา้นบาท 12,794 ลา้นบาท



1515

รางวลัเกยีรตยิศ

Commendation of Excellence

Asia Pacific Commercial Real Estate (APCRE)

Best Developer in Thailand 2008

Euromoney



แผนงาน

ปี 2552
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1 มนีาคม 2552 ณ อมิแพค อารนีา เมอืงทองธาน ี
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1 มนีาคม 2552 ณ อมิแพค อารนีา เมอืงทองธานี
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6-8 มนีาคม 2552 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล ์สยามพารากอน



2020

6-8 มนีาคม 2552 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล ์สยามพารากอน
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โครงการเปิดใหมใ่นปี 2552

ปี 2552 บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนยีม ทาวน์เฮ้าส์ จํานวนโครงการ

ไตรมาสท่ี 1 9

ไตรมาสท่ี 2 3

ไตรมาสท่ี 3                 3

ไตรมาสท่ี 4                        1

จํานวนโครงการ 6 3 7 16
มูลค่าโครงการ

(ล้านบาท)
7,611 7,373 5,483 20,467
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1,578
1,033

2,676 3,758
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1,000
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บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์

ยอดขายในไตรมาสที ่1/2552

4,672

5,441

ยอดขาย : +16%

ยอดขายจากคอนโดมเินยีม : 69% 
ของยอดขายในไตรมาสที ่1/2552 
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วาระที ่2 

 พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี 

รายงานประจําปีของคณะกรรมการบรษิทั 

และผลการดาํเนนิงานประจาํปี 2551

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที ่3 

 พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ประจํารอบปีบญัช ี2551 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ผลการดําเนนิงาน ประจํา ปี 2551 

(ลา้นบาท)
รายไดร้วม 15,177.69

กําไรสทุธ ิ 913.61

กําไรตอ่หุน้ (บาท) 0.62

ฐานะทางการเงนิ ประจํา ปี 2551 

(ลา้นบาท)
สนิทรพัยร์วม 23,492.04

หนีส้นิรวม 14,537.28

สว่นของผูถ้อืหุน้ 8,954.76

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่3
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วาระที ่4 

พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย 

และการจา่ยเงนิปนัผลประจําปี สําหรบัผลการดาํเนนิงาน

 ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2551 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2551

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูการจดัสรรเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงนิ 

กําไรสทุธจิากผลการดําเนนิงานประจําปี 2551 913.61 ลา้นบาท

จดัสรรกําไรสทุธปิระจําปี เป็นทนุสํารองตามกฏหมาย 
(รอ้ยละ 5)

45.68 ลา้นบาท

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่4
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รายการ

ขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผล

สําหรบัผลการดําเนนิงาน
ปี 2551 ปี 2550

กําไรสทุธ ิ 913.61 707.93

เงนิปนัผลประจําปีตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 0.30 0.23

รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยท ัง้ส ิน้ (ลา้นบาท) 442.08 338.93

จํานวนหุน้ทีจ่า่ยเงนิปนัผล (ลา้นหุน้) 1,473 1,473

สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 50.00 50.00

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่4

กําหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่28 พฤษภาคม 2552
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วาระที ่5 

 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกจากตาํแหนง่ตามวาระ

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5

รายนามกรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้

แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ

ประเภทกรรมการ

ทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้

1. นายโกวทิย ์     โปษยานนท์

    (ประธานกรรมการ)

กรรมการอสิระ

2. นายมานะ         นพพนัธ์

    (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการอสิระ

3. นายอภชิาต ิ     จตูระกลู

    (รองประธานกรรมการ และประธานอํานวยการ)

กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทั

4. นางนุชนาถ       ปณัฑวงักรู

    (กรรมการ)

กรรมการ
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วาระที ่6 

 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ

ของบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) ประจาํ ปี 2552

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุม
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่6

รายการ อตัราที่จา่ย หมายเหตุ

เบีย้ประชมุกรรมการ ทา่นละ 20,000 บาท ตอ่การประชมุ

คณะกรรมการ 1 คร ั้ง 

โดยกําหนดเพดานในการจา่ยไว้

ไมเ่กนิเดอืนละ 2 คร ั้ง 

เทา่กบัอตัรา

ที่จา่ยในปี 2551

คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2552
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่6

กรรมการที่มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ตาํแหนง่

คา่ตอบแทนพเิศษ

ประจาํ ปี 2552 
(บาท)

นายโกวทิย ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ

      1,000,000 

นายมานะ     นพพนัธ์ กรรมการอสิระ          600,000 

นายเจษฎาวฒัน ์เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ          600,000 

นายวริตัน ์    เอือ้นฤมติ กรรมการอสิระ          600,000 

นายเกรยีงไกร  เธยีรนกุลุ กรรมการ          600,000 

นางนุชนาถ  ปัณฑวงักูร กรรมการ          600,000 

นายพรทตั    อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ          600,000 

    คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2552
  
    - คา่ตอบแทนพเิศษประจาํปี 2552 ใหแ้กก่รรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 7 ทา่น ดงันี้
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่6

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2552

 กําหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราที่จา่ยในปี 2551) ดงันี้

ตําแหนง่ คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

     

     50,000 บาท ตอ่เดอืน

- สมาชกิกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน

    

     30,000 บาท ตอ่เดอืน
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วาระที ่7 

 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

และกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2552

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่7

รายนามสํานกังานบญัชแีละบคุคล

ทีเ่สนอใหไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

อตัราคา่สอบบญัชี

ประจํา ปี 2552

บรษิทั สํานกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากดั

1. นายโสภณ         เพิม่ศริวิลัลภ หรอื

2. นางสาวรุง้นภา   เลศิสวุรรณกลุ หรอื

3. นางสาวสมุาล ี    รวีราบณัฑติ หรอื

4. นางสาววสิสตุา   จรยิธนากร

2.12 ลา้นบาท
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วาระที ่8 

พจิารณาอนมุตัใิหล้ดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหนา่ย 

การลงมติ

      วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน
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รายการ
จํานวน

หุน้สามญั

(ลา้นหุน้)

มลูคา่

หุน้ละ

(บาท)

ทนุจดทะเบยีน

(ลา้นบาท)

ทนุจดทะเบยีน ณ ปจัจบุนั 4,494.89 4.28 19,238.14

ลดทนุโดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีน

ทีย่งัมไิดจํ้าหนา่ย- ESOP # 4 22.13 4.28 94.72

ทนุจดทะเบยีน(ใหม)่ภายหลงัลดทนุ 4,472.76 4.28 19,143.42

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่8
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วาระที ่9 

พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั

 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน

การลงมติ

      วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จํานวน 19,143,425,802.64 บาท

            แบง่ออกเป็น 4,472,763,038 หุน้

            มูลคา่หุน้ละ                           4.28 บาท

                            โดยแยกออกเป็น

            หุ้นสามญั 4,472,763,038 หุน้

            หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้”

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่9

      ขออนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั

ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน เป็นดงัตอ่ไปนี้
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วาระที ่10 

 

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

การลงมติ

      วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4

ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่10

ชนดิ หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั) ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บั

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว
สกลุเงนิ เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกลุตา่งประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทมีกีาร

ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว
มลูคา่รวม

ของหุน้กู ้

วงเงนิรวมไมเ่กนิ 3 พนัลา้นบาท หรอืเงนิสกลุตา่งประเทศในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิ

บาทจํานวนดงักลา่ว
อายุ ไมเ่กนิ 10 ปี นบัต ัง้แตว่นัทีอ่อกหุน้กูใ้นแตล่ะคราว

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูค้ราวเดยีว หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอืใน

ลกัษณะหมนุเวยีน (revolving) ใหแ้กป่ระชาชนท ัว่ไป และ/หรอืใหแ้กผู่ล้งทนุ 

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืผูล้งทนุประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืใน

ตา่งประเทศในคราวเดยีวกนั หรอืตา่งคราวกนั ตามประกาศ ก.ล.ต. และ/หรอื

กฎระเบยีบอื่น ๆ ที่เก ี่ยวขอ้ง ทมีผีลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้

รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ ีป่ระสงคจ์ะออกและเสนอขาย (โดยสงัเขป)
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วาระที ่11 

 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่11

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี่จะจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ (โดยสงัเขป)

ประเภท ใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจํากดั (มหาชน)

(SIRI-W1) ที่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ
ชนดิ ระบชุือ่ผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได้

จํานวนทีอ่อกและเสนอขาย ไมเ่กนิ 1,473,314,346 หนว่ย

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย - 0 – บาท (ศนูยบ์าท)

ราคาการใชส้ทิธ ิ 4.28 บาท ตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติาม

เงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ
วธิกีารเสนอขาย เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ที่มรีายชื่อปรากฏอยูใ่น

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (XW) โดย

จะกําหนดภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสํานกังาน ก.ล.ต. ในอตัราสว่น

2 หุน้เดมิตอ่ 1 หนว่ยใบสําคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีที่มเีศษใหป้ดัเศษทิง้)
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วาระที ่12 

 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่ (ซึ่งไดร้บั

อนมุตัติามมตทิ ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท ี ่1/2550 

เม ื่อวนัที่ 18 มกราคม 2550) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ี่ออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ

การลงมติ

     วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวน

เสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท ีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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ขอ้มลูประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่12

จํานวนหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิ

ตามใบสําคญัแสดงสทิธทิ ีอ่อกและเสนอขาย

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ)

มลูคา่ทีต่ราไว้

(บาท/หุน้)

                         1,473,314,346 หุน้            4.28 

การจดัสรรหุน้ :

         ขอเสนอใหนํ้าหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่(ซึง่ไดร้บัอนมุตักิารจดัสรรเพือ่รองรบั

การใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี่ออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ

ภายใตม้ตทิ ีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ท ี่ 1/2550 เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2550) 

มาจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธิ
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วาระที ่13 

พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

ตามมาตรา 105 แหง่ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535

ไดก้าํหนดไวว้า่

   ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

   จาํนวนหุน้ทีจ่าํหนา่ยไดท้ ัง้หมด (หรอืในกรณีนีเ้ทา่กบั

   จาํนวน 491,209,564 หุน้) จะขอใหท้ ีป่ระชุมพจิารณา

   เร ือ่งอืน่นอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืประชุมอกีก็ได้
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