
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14/2552 
ของ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 เมษายน 2552 

ณ หองกมลทิพย 3 ช้ันที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้ 
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552 
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน   4,164 ราย       ถือหุนรวม         1,473,628,692 หุน 
  
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม                         206 ราย ถือหุนรวม            906,245,649 หุน 
 
 กอนเร่ิมการประชุม เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุน           
ในครั้งนี้ จํานวน 10 ทาน และตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังนี้ 
 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชมุ 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอํานวยการ 
 3. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 4. นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
 5. นายมานะ  นพพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 6. นายเจษฎาวัฒน   เพรียบจริยวัฒน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 7. นายวิรัตน   เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 8. นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ  
 9. นางนุชนาถ ปณฑวังกูร กรรมการ 
 10. นายพรทัต อมตวิวัฒน กรรมการอิสระ 
 
 ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 2 จาก 26 หนา 
 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
 1. นางพูนนารถ  วัฒนวงศ ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เลขานุการในที่ประชุม / ผูบันทึกรายงานการประชุม    
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2.   นางสาวจินดา   เอี่ยมศริยารักษ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 
 นอกจากนี้ บริษัทไดนําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบถึงวธิีการออกเสียงลงคะแนน 
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดย
ทั่วกัน ดังนี้ 
 
 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวม
ประชุมทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรือ
งดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระน้ัน ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติ
เปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะ
ขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทไดแจกบัตร
ลงคะแนนใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะท่ีลงทะเบียน โดยกาเคร่ืองหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมใน
บัตรลงคะแนน จากนั้นเม่ือประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัท
ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 
 
 2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหน่ึงหุนเทากับหนึ่งเสียง 
 
 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ัน ๆ  
 
 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 3 จาก 26 หนา 
 

 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม  
 
 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ และไดแถลงตอ                  
ที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 206 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด   906,245,649 หุน                  
หรือ คิดเปนรอยละ 61.50 ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม       
ขอบังคับของบริษทั ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุม  
 
 จากนั้นประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ เรียงตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 13/2551            

ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 4 จาก 26 หนา 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 13/2551 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 29 เมษายน 2551 ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,229,153 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง 

 
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป  รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
 และผลการดําเนินงานประจําป 2551 
 
 นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส แถลงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําป 2551 ปรากฏอยูในรายงานประจําป และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
ทราบกอนการประชุมแลว ทั้งนี้ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 โดย
นําเสนอขอมูลบนหนาจอของหองประชุม ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 
  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญตาง ๆ ของบริษัทโดยภาพรวมดีขึ้น สินทรัพยเติบโตขึ้นจาก 21,032 ลานบาท เปน 
23,492 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 12 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 8,346 ลานบาท เปน 8,955 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7 รายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 13,889 ลานบาท เปน 15,178 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 9 
ในขณะท่ีรายจายหรือ SG&A ก็ลดลง จาก 3,004ลานบาท เปน 2,453 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 18 เปนผลให
กําไรกอนหักภาษีเพิ่มขึ้นจาก 1,141 ลานบาท เปน 1,735 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 52 นอกจากนี้ กําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจาก 708 ลานบาท เปน 914 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29 ในดานของอัตราผลตอบแทนผูถือหุนก็สูงขึ้นจาก         
รอยละ 8.78 เปนรอยละ10.56 อัตรากําไรขั้นตนหรือ gross profit ก็เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29.08 เปนรอยละ 30.57 และอัตรา
กําไรสุทธิ หรือ net profit เพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.10 เปนรอยละ 6.02 สงผลใหกําไรตอหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 29 จากเดิมที่ 0.48 
บาท เปน 0.62 บาท และเงินปนผลตอหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 30 จาก 0.23 บาท เปน 0.30 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 5 จาก 26 หนา 
 

  รายไดจากการประกอบธุรกิจของแสนสิริจํานวน 15,178 ลานบาท มีรายไดสวนใหญมาจากโครงการเพ่ือขาย
คิดเปนรอยละ 95 ของรายไดรวม โดยมีรายไดมาจากโครงการคอนโดมิเนียม บานเด่ียว และ ทาวนเฮาส นอกจากนี้             
ในสวนของรายไดรวมยังประกอบดวยรายไดอื่นๆ อีก ไดแก รายไดจากโครงการเพื่อเชา รายไดจากคาบริการธุรกิจ รายได
จากธุรกิจบริการและรายไดอื่น รวมคิดเปนรอยละ 5 ของรายไดรวม 
 
  โดยสัดสวนรายไดจากการขายโครงการเติบโตขึ้นรอยละ 12 จากเดิมที่ 12,910 ลานบาท มาอยู 14,395 ลาน
บาท โดยแบงเปนรายไดจากโครงการบานเด่ียวรอยละ 40 รายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมรอยละ 46 และรายไดจาก
ทาวนเฮาสรอยละ 14 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายไดจากการขายโครงการคอนโดมิเนียมสูงถึงรอยละ 84 

 
  ในดานของรายไดจากโครงการเพื่อเชาและรายไดจากคาบริการธุรกิจนั้น รายไดจากโครงการเพื่อเชาลดลง
รอยละ 8 เนื่องจากขายทรัพยสินที่ปลอยเชาออกไป เชน บานนาราสิริ พัฒนาการ ซึ่งเดิมมีบานเด่ียวสําหรับปลอยเชา         
เม่ือขายโครงการไดก็จะบันทึกเปนรายไดจากโครงการเพื่อขาย สงผลใหรายไดจากโครงการเพื่อเชาลดลงไป สวนรายได
จากคารับบริการธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการภายใตการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 132 โครงการเปน 146 โครงการ  
 
  รายไดจากธุรกิจโรงแรมและบริการ หรือ Hospitality Business เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงหองพัก           
เพิ่มจํานวนหองพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดที่ไดรับผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี สงผลใหรายไดเพิ่มรอยละ 34 
โดยมีรายไดเพิ่มจากเดิมที่ 58 ลานบาท มาอยูที่ 78 ลานบาทในป 2551  
 
  หากเปรียบเทียบรายไดกับคูแขง แสนสิริมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 13,889 ลานบาท เปน 15,178 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 9 เชนเดียวกันกับรายไดจากโครงการเพื่อขายที่แสนสิริเติบโตขึ้นรอยละ 9 และหากเปรียบเทียบการเปดตัว
โครงการในป 2550 ซึ่งมีการเปดตัวโครงการจํานวน 20 โครงการ แบงเปนโครงการบานเด่ียว 3 โครงการ คอนโดมิเนียม 13 
โครงการ และทาวนเฮาส 4 โครงการ โดยมีมูลคาโครงการรวม 14,991 ลานบาท สวนในป 2551 มีการเปดตัวโครงการ
จํานวน 14 โครงการ แบงเปนบานเด่ียว 8 โครงการ คอนโดมิเนียม 4 โครงการ และทาวนเฮาส 2 โครงการ รวมมูลคา
โครงการทั้งส้ิน 12,794 ลานบาท  
 
  นอกจากนี้ ในป 2551 แสนสิริไดรับรางวัลเกียรติยศในดาน Best Developer in Thailand 2008 จากหนังสือ 
Euromoney และ รางวัล Commendation of Excellence จาก Asia Pacific Commercial Real Estate ณ เซ่ียงไฮ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 6 จาก 26 หนา 
 

  สําหรับแผนงานของป 2552 นั้น ในชวงตนปนี้ แสนสิริไดจัดกิจกรรมใหญ 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรกใชชื่อวา 
Family Rhythm & Harmony เปนกิจกรรม CRM ที่มอบใหแกลูกคาของแสนสิริ โดยมีลูกคาเขารวมงานประมาณ 9,600 
คน ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี และลูกคาหลายรายแสดงความยินดีที่ไดรับบริการเชนนี้ สวนกิจกรรมที่สอง
เปนการจัดงาน Living in Style 2009 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน ระหวางวันที่ 6-8 มีนาคม 2552 โดย
นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดงาน ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดี
จากลูกคาเชนกัน โดยมีลูกคาเขารวมงานประมาณ 10,000 คน สามารถสรางยอดขายไดภายในงานประมาณ 1,200 ลาน
บาท  
 
  โครงการที่เปดใหมในป 2552 บริษัทมีแผนงานท่ีจะเปดตัวทั้งส้ิน 16 โครงการ แบงเปนบานเด่ียว 6 โครงการ
มูลคา 7,611 ลานบาท คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลคา 7,373 ลานบาท ซึ่งไดเปดไปหมดแลว และโครงการทาวนเฮาส 
มูลคา 5,483 ลานบาท เปดตัวในงาน Living in Style 2009 จํานวน 5 โครงการ คงเหลือที่จะเปดตัวอีก 2 โครงการ รวม
มูลคาโครงการท่ีเปดในป 2552 ทั้งส้ิน 20,467 ลานบาท   
 
  ในสวนของยอดขาย หรือ Presales ในไตรมาสที่ 1/2552 อยูที่ 5,441 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16 เม่ือเทียบ
กับยอดขายในไตรมาสที่ 1/2551 ที่มียอดขายอยูที่ 4,672 ลานบาท 
  
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการและ             
ผลการดําเนินงานประจําป 2551 ตามที่เสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 7 จาก 26 หนา 
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 903,519,453 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 2,726,196 เสียง 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 ประจํารอบปบัญชี 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 39 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัด
ใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําป จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551ซึ่ง
ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป  และสรุปขอมูลทางการเงิน 
ตามลําดับ ซึ่งไดจัดสงใหกับทานผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 8 จาก 26 หนา 
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 903,519,453 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 2,726,196 เสียง 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป  
  สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2551 และ               
ไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 41 ซึ่งกําหนดวา หามจายเงินปนผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร และหามจายเงินปนผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู โดยการจายเงินปนผลให
แบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
 ผลการดําเนินงานประจําป 2551 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551) ปรากฏวา บริษัท
มีกําไรสุทธิเปนจํานวน  913,612,715 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเม่ือหักเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 แลว 
คงเหลือเปนกําไรที่สามารถจายเปนเงินปนผลไดประมาณ 867,932,079 บาท คิดเปนตอหุนไดประมาณหุนละ 0.59 บาท 
(หาสิบเกาสตางค) และโดยที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลประมาณก่ึงหนึ่งของกําไรดังกลาว ซึ่งในกรณีนี้เทากับหุนละ 
0.30 บาท (สามสิบสตางค) คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
และการจายเงินปนผลประจําป ดังนี้ 
 
 - จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 จํานวน 45,680,636 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

 - จายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) โดยบริษัทกําหนดรายชื่อ               
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 
มีนาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552  
 

 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 9 จาก 26 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนซักถามวา เหตุใดบริษัทจึงไมจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 100 ของกําไรสุทธิ 
   
    ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดไววา บริษัทจะ
จายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและ
บริษัทไดกําหนดไว ซึ่งการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาเหมาะสม และ
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไว 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 จํานวน 
45,680,636 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท 
(สามสิบสตางค) ตามที่เสนอ 

 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,229,153 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง 
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วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  แถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม                
ในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งรายนามกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปนี้ รวม 4 ทาน ประกอบดวย 
 (1) นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 (2)  นายมานะ  นพพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 (3)  นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอํานวยการ 
 (4)  นางนุชนาถ ปณฑวังกูร กรรมการ 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  ในการนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
กรรมการที่เสนอแตงต้ังเปนรายบุคคล 
  
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ทาน ไดแก นายโกวิทย 
โปษยานนท, นายมานะ นพพันธ, นายอภิชาติ  จูตระกูล  และนางนุชนาถ  ปณฑวังกูร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 (1) นายโกวิทย  โปษยานนท 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 905,317,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 891,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 36,980 เสียง 
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 (2) นายมานะ  นพพันธ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 905,300,301 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 891,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 53,748 เสียง 

 
 (3) นายอภิชาติ  จูตระกูล 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 905,317,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 891,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 36,980 เสียง 

  

 (4) นางนุชนาถ  ปณฑวังกูร   
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 905,317,069 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 891,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 36,980 เสียง 

 
 ทั้งนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท และนายมานะ  นพพันธ  ซึ่งไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหน่ึงนั้น มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 
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วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจําป 2552 
  
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแก               
คณะ กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation 
Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน 
รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหกําหนด
คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2552 ในอัตราดังตอไปนี้ 
 
  คาตอบแทนคณะกรรมการ  กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เทากับอัตราท่ีจาย
ในป 2551 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง  โดยกําหนดเพดานในการ
จายไวไมเกินเดือนละ 2 คร้ัง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกวา 2 คร้ัง  ใหจายเบี้ยประชุม
กรรมการเพียงเทาอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 คร้ังแรกเทานั้น  
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝายจัดการไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากความ
เจริญเติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องติดตอกันมาเปนเวลานานหลายปนอกเหนือจากฝายจัดการและพนักงานแลว 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสรางความเจริญเติบโตดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ ประจําป 2552 ใหแกกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร (non-
executive director) ซึ่งมีจํานวน 7 ทาน ดังนี้ 
 

รายชื่อ ตําแหนง อัตราคาตอบแทนพิเศษ 
(บาท) 

นายโกวิทย      โปษยานนท   ประธานกรรมการ /  
  กรรมการอิสระ 

1,000,000 

นายมานะ       นพพันธ   กรรมการอิสระ 600,000 
นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน   กรรมการอิสระ 600,000 
นายวิรัตน        เอื้อนฤมิต   กรรมการอิสระ 600,000 
นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล   กรรมการ 600,000 
นางนุชนาถ     ปณฑวังกูร   กรรมการ 600,000 
นายพรทัต       อมตวิวัฒน   กรรมการอิสระ 600,000 
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  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  กําหนดไวในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เทากับอัตราท่ีจาย
ในป 2551 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตรา 50,000 บาท ตอเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท 
ตอเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแตละคน 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2552 ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,160,669 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 84,980 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2552 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกําหนดคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังให บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากพิจารณา
แลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มี
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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 รายนาม  เลขท่ีใบอนุญาต   จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
 1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  3182   3 
 2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล   3516  -  
 3. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต    3970  - 
 4. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   3853  - 
   
   โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดคา
สอบบัญชีไวเปนจํานวนเงิน 2,120,000 บาท (เทากับอัตราท่ีจายในป 2551 ที่ผานมา) นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท             
และบริษัทยอยดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ                 
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 
  
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 

 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีบางหรือไม  และบริษัทไดจัดใหมีการ
ประมูลหรือไม อยางไร 
 
  ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา บริษัทใชวิธีสอบราคา แตไมไดจัดใหมีการประมูลแตอยางใด ทั้งนี้ 
บริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีรายเดิมมาเปน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดประมาณ 3 ปมาแลว 
 
 นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ได
กําหนดหลักเกณฑในเร่ืองผูสอบบัญชีไววา บริษัทจะตองเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีหรือทีมงาน แตไมจําเปนตองเปล่ียน
สํานักงานสอบบัญชีก็ได ทั้งนี้ การสอบบัญชีถือเปนงานวิชาชีพ ซึ่งจะพิจารณาแตเพียงคาสอบบัญชีอยางเดียวไมได 
จะตองพิจารณาความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีและผลการปฏิบัติงานประกอบดวย นอกจากนี้ จากประสบการณของตน
ซึ่งเคยทํางานที่ตลาดหลักทรัพยฯ มีความเห็นวา บริษัทที่มีการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีบอย ๆ อาจจะเปนเพราะมีปญหา
กับผูสอบบัญชีก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทไดใหความสําคัญในการพิจารณาอัตราคาสอบบัญชี และในทุก ๆ 5 ป บริษัท
จะตองเปล่ียนทีมงานผูสอบบัญชีตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไวอยูแลว 
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  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหแตงต้ังนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3182  หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี  รีวรา
บัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3970 หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                    
เลขทะเบียน  3853  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 2,120,000 บาท ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 905,319,169 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 891,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 34,880 เสียง 

 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย 
  (หุนที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 4 
  ซึ่งส้ินสุดระยะเวลาการใชสิทธิแลว) 
 

  นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เดิมบริษัทไดสํารองหุนจํานวน 22,131,232 
หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2545 เม่ือวันที่ 7 
สิงหาคม 2545 (ภายใตโครงการ ESOP # 4) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดจนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 แตปรากฏวาเม่ือพนกําหนดวันส้ินสุดการใชสิทธิดังกลาว
แลว ยังคงมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 4 คงเหลือโดยไมมีผูใชสิทธิอยูจํานวน 22,131,232 หุน บริษัท
จึงจําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 4 จํานวนดังกลาว  
 
  ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุนดังกลาวแลว บริษัทยังคงเหลือหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่สํารองไว
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5/2549 รวมทั้งส้ินจํานวน 52,820,000 หุน ดังนั้น 
ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 19,143,425,802.64 บาท แบงออกเปน 
4,472,763,038 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท 
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  คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 19,238,147,475.60 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 19,143,425,802.64 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 22,131,232 หุน จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
19,238,147,475.60 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 19,143,425,802.64 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา
ออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 22,131,232 หุน ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 99.99818 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00182 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท  
  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนใน
วาระท่ี 8 ขางตน บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
4. ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท 
ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้ 
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  “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 19,143,425,802.64  บาท 
   แบงออกเปน         4,472,763,038  หุน 
   มูลคาหุนละ                                       4.28  บาท  
                       โดยแยกออกเปน 

   หุนสามัญ        4,472,763,038  หุน   
   หุนบุริมสิทธิ                       -          หุน” 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,229,153 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99818 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00182 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท            
คร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูสํารองไวจํานวนสามพันลานบาท 
เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในดานการเงินของบริษัทหากภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวยนั้น ปรากฏวา นับต้ังแตวันที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคร้ังดังกลาวจนถึงขณะน้ี บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูตามที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด   เนื่องจากภาวะดานตลาดเงินยังไมเอื้ออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกู และ
โดยที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑวา  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูนั้นตองไดมาไม
เกินหนึ่งปกอนวันที่ย่ืนขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูอีก
คร้ังหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการ
ประชุมแลว 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  1. มีผูถือหุนสอบถามวา ขณะนี้บริษัทไดกูเงินจากตางประเทศบางหรือไม เปนจํานวนเทาใด ถาหากบริษัท
ออกหุนกูไปแลว จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนกูไปชดเชยกับการกูเงินจากตางประเทศหรือไม อยางไร 
 
   นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา ขณะนี้บริษัทไมไดกูเงินจาก
ตางประเทศเลย และถาไดเงินจากการออกหุนกูมา บริษัทก็จะนําไปใชในการพัฒนาตอไป 
 
  2. มีผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดบริษัทจึงเลือกเคร่ืองมือทางการเงินในรูปของหุนกู โดยไมเลือกใชชองทางอื่น 
เม่ือเปรียบเทียบกันแลวมีขอดีขอเสียอยางไร  
 
   ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา ตนทุนในการออกหุนกูจะถูกกวาเงินกูทั่วไป และมีกําหนดเวลา
ชําระคืนที่ยาวนานกวา ซึ่งหากพิจารณาตามสัดสวนแลว จะเห็นวาการกูเงินโดยออกเปนหุนกูเปนสัดสวนท่ีนอยมากเม่ือ
เทียบกับเงินกูที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งในเร่ืองนี้บริษัทพยายามที่จะสรางความยืดหยุนโดยการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เผ่ือไวกรณีภาวะดานตลาดเงินมีความเหมาะสม 
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3. ผูถือหุนสอบถามวา การออกหุนกูจะตองออกหุนเพิ่มทุนรองรับหรือไม  

 
   ประธานอํานวยการตอบวา กรณีนี้เปนสัดสวนของการกู ไมเก่ียวของกับเงินทุน จึงไมตองมีการออกหุน
เพิ่มทุนมารองรับการแปลงสภาพ 
 
  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา                
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอ  
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,229,153 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99818 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00182 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแก          
 ผูถือหุนเดิม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญ
ใหม โดยแบงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมเปนสองสวน กลาวคือ สวนแรกเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) (“หุนเพิ่มทุนสวนแรก”) และอีกสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งบริษัทจะทําการย่ืนขออนุญาตและทําการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 
2 หุนเดิมมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ภายหลังจากที่บริษัทไดทําการขายหุนเพิ่มทุนสวนแรกและจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทแลวเสร็จ ซึ่งตอมาที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกคร้ังหนึ่งแลวนั้น โดยที่ปรากฏวา 
นับต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนคร้ังดังกลาวจนถึงขณะน้ี  บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุน
เพิ่มทุนสวนแรกและใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด และโดยที่สํานักงาน ก.ล.ต.  
กําหนดหลักเกณฑวา  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินั้นตองไดมาไมเกินหนึ่ง
ปกอนวันที่ย่ืนขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามหลักเกณฑนี้ เปนผลใหมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 และมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 
เฉพาะในสวนที่ไดอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมนั้นถูก
ยกเลิกไปโดยปริยาย อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีความประสงคที่จะทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุนเดิมอยูตอไป ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว และผูถือหุนสมควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และใหมี
อํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวทุกประการ รวมทั้ง ใหมีอํานาจพิจารณากําหนด และ/
หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนใหมีอํานาจในการพิจารณาขอกําหนด 
เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตาง ๆ เก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  รวมถึงเหตุที่ทําใหบริษัทตอง
ออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่เห็น 
สมควร ทั้งนี้ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกําหนดไว   
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  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  1. มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีแผนจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเม่ือไหร  
    
   ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา บริษัทจะตองเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด หรือ Private 
Placement ใหไดเสียกอน จึงจะสามารถดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ได แตในขณะน้ีบริษัทยังมิไดดําเนินการออก
และเสนอขายหุนแบบ Private Placement แตอยางใด ดังนั้น บริษัทจึงยังไมสามารถออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได 
 2. มีผูถือหุนสอบถามวา ในขณะน้ี สถานการณเปล่ียนแปลงไป บริษัทยังจําเปนตองเสนอขายหุนแบบ  
Private Placement อยูตอไปหรือไม 
 
  ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา เนื่องจากสถานการณมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น ถา
เปดชองทางไว และภาวะตลาดเอื้ออํานวย บริษัทก็จะสามารถดําเนินการไดโดยไมเสียโอกาส 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระ
นี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ
สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งไดจัดสงใหกับ
ทานผูถือหุนแลว และมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเก่ียวเนื่อง
กับการดังกลาวทุกประการ รวมทั้ง ใหมีอํานาจพิจารณากําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนใหมีอํานาจในการพิจารณาขอกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย
ตาง ๆ เก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  รวมถึงเหตุที่ทําใหบริษัทตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ 
และขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกําหนดไว  
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                         หนา 22 จาก 26 หนา 
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,402,283 เสียง คิดเปนรอยละ 99.80 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 1,826,870 เสียง คิดเปนรอยละ 0.20 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 16,496 เสียง 

 
วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  
 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก 
 และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหม บางสวน 
จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
 และโดยที่ปรากฏวา มติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 และมติของ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 13/2551 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 เฉพาะในสวนท่ีไดอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมไดถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ตามขอเท็จจริงและเหตุผลที่
กลาวแลวในวาระท่ี 11 ขางตนนั้น  
 
 ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระท่ี 11  และเพื่อใหมีหุนรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาว  
 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติการจัดสรร
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระท่ี 11 ขางตน) จํานวน 1,473,314,346 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระท่ี 11 ขางตน  
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 ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
 จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 
18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระท่ี 11 ขางตน) จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 
บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดเสนอใหผูถือหุน
อนุมัติในวาระท่ี 11 ขางตน  
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,229,153 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 16,496 เสียง 

 
วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได
กําหนดไววา ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได จะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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 จากนั้น ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไว
ในวาระตาง ๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถามและคําตอบดังนี้ 
 
 1. มีผูถือหุนสอบถามวา ในปนี้มีปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และการขอสินเช่ือคอนขางกระทําไดยาก อยาก
ทราบวา จากปญหาดังกลาวจะสงผลตอยอดขายของบริษัทอยางไรบาง และจากกรณีที่ขอสินเช่ือไดยากขึ้นจะสงผล
กระทบตอโครงการโดยเฉพาะบานเด่ียวหรือไม และในปนี้บริษัทมีแผนจะเปดตัวโครงการหรือไม นอกจากนี้ อยากทราบวา 
บริษัทใชงบประมาณในการจัดงาน Living in Style 2009 ไปเทาไหร และบริษัทมียอดขายจากการจัดงานดังกลาวเทาใด  
   
  ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา แมวาเศรษฐกิจจะถดถอย แตภาคอสังหาริมทรัพยยังเปนที่ตองการ
ของตลาดอยูมาก บริษัทจึงคาดวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะเติบโตตอไปไดในภาวะเชนนี้ สวนงาน Living in Style 2009 

บริษัทไดใชงบประมาณในการจัดงานไปประมาณ 40 ลานบาท 
 
  นายเศรษฐา  ทวสิีน กรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา คําถามเร่ืองสินเช่ือนั้น บริษัทที่ประสบปญหาอยู
ในขณะน้ีสวนใหญเปนผูประกอบการรายกลางและเล็ก สวนผูประกอบการรายใหญ เชน แสนสิริ และแลนด แอนด เฮาส 
ไมมีปญหาเร่ืองการขอสินเช่ือแตอยางใด 
 
 2. มีผูถือหุนสอบถามวา ลูกคาที่จะซ้ือบาน มีปญหาเร่ืองการขอสินเช่ือยากขึ้นหรือไม 
 
  กรรมการผูจัดการตอบขอซักถามวา มีลูกคาสวนหนึ่งที่ถูกปฏิเสธจากธนาคารอยูบาง ซึ่งถาเปนโครงการ
ของผูประกอบการรายกลางและเล็ก ก็จะมีแนวโนมที่จะถูกปฏิเสธสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตาม แสนสิริไมมีปญหาในเร่ืองนี้ 
เนื่องจากบริษัทไดรับการสนับสนุนอยางดีจากธนาคารรายใหญสองแหง คือ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สวนในเร่ืองการจัดงานที่พารากอนนั้น บริษัทมียอดขายประมาณ 1,250 ลานบาท 
ซึ่งในงบประมาณจัดงาน 40 ลานบาทนี้ บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเปนผูรวมสนับสนุน (co-sponsor) ดวย ดังนั้น บริษัท
จายออกไปจริงประมาณ 25 ลานบาทเทานั้น 
 
 2. มีผูถือหุนสอบถามวา โครงการที่จะเปดในปนี้มีบานเด่ียวก่ีโครงการ  
 
  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา มี 6 โครงการ โดยแบงเปนบานระดับเล็ก 2 โครงการ คือ 
สราญสิริ ประชาอุทิศ สุขสวัสด์ิ ที่เปดตัวไปแลว นอกจากนี้ มีโครงการฮาบิเทีย บางใหญ,  ฮาบิเทีย รามอินทรา, บุราสิริ 
ประชาช่ืน, บุราสิริ ออนนุช บางนา และสราญสิริ ทาขาม กระจายออกไป ไมไดกระจุกตัวอยูที่ทําเลใดทําเลหนึ่ง 
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  ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา คาดวาปนี้ยอดขายโครงการของแสนสิริจะทรงตัวใชหรือไม 
 
  กรรมการผูจัดการตอบขอซักถามวา บริษัทมีการรวมจัดแคมเปญกับธนาคารอยางสม่ําเสมออย ู แลว            
ไมวาจะเปน ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และในแงของการขอสินเช่ือ
รายยอย ไมนาจะมีปญหาการหาสินเช่ือใหลูกคา สวนยอดขายคาดวาจะเติบโตมากกวาปที่แลว 
 
 3. มีผูถือหุนสอบถามวา ในอินเตอรเนต มีการโพสตกระทูเก่ียวกับโครงการบุราสิริ ประชาช่ืน ซึ่งกระทบกับ
ภาพลักษณของบริษัทในทางที่เสียหาย ไมทราบวาบริษัทมีนโยบายหรือวาจะดูแลปญหานี้อยางไรบาง 
 
  กรรมการผูจัดการตอบขอซักถามวา เร่ืองกระทูนั้น บริษัทมีฝายลูกคาสัมพันธทําหนาที่ใหขอมูลและความ
กระจางกับลูกคาอยูแลว  
 
 4. มีผูถือหุนสอบถามวา ผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้นตามลําดับ แตเหตุใดราคาหุนของบริษัทจึงไมปรับ
ขึ้นเทาที่ควร อยากทราบวา บริษัทไดใหความสนใจเร่ืองราคาหุนบางหรือไม 
 
  ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา บริษัทใหความสนใจในเร่ืองราคาหุน แตทั้งนี้ตองเปนไปตามภาวะ
ตลาด อยางไรก็ดี บริษัทมุงเนนใหผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งนาจะทําใหราคาหุนดีขึ้นตามไปดวย 
 
 5. มีผูถือหุนสอบถามวา ไดทราบขาววา โครงการคอนโดพรีน และพรีเว ของบริษัท ซึ่งต้ังอยูในซอยรวมฤดี 
ถูกรองเรียนวากระทําผิดเทศบัญญัติ อยากทราบขอเท็จจริงวาเปนอยางไรบาง 
 
  กรรมการผูจัดการตอบขอซักถามวา กรณีนี้เปนเร่ืองที่เขาใจผิด ขอเรียนช้ีแจงวา ถนนรวมฤดีนั้นมี 2 ชวง 
คือ ถนนรวมฤดีชวงที่มาจากเพลินจิตถึงโบสถวัดมหาไถ เปนบริเวณท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา 10 เมตร ซึ่ง                
ไมสามารถสรางอาคารสูงเกิน 23 เมตรได ในบริเวณดังกลาวมีโครงการหนึ่งของบริษัทต้ังอยู คือ โครงการพรีน โดยมีความ
สูง 23 เมตร ซึ่งไมไดถูกรองเรียนแตอยางใด อาคารที่ถูกรองเรียนตามขาวนั้นเปนของผูประกอบการรายอื่น สวนถนน           
รวมฤดีชวงที่ 2 เปนชวงที่หักศอกมาจากโบสถวัดมหาไถมาจนถึงถนนวิทยุ มีความกวางของถนนเกินกวา 10 เมตร ซึ่ง
สามารถสรางตึกสูงเกิน 23 เมตรได และบริเวณดังกลาวเปนที่ต้ังของโครงการพรีเวของบริษัท ซึ่งเปนโครงการที่อยูใกล
ทางออกของถนนวิทยุอยูแลว ไมไดถูกรองเรียนใด ๆ  และการกอสรางก็เปนไปไดดวยดี 
 
 6. มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลระหวางกาลหรือไม 
 
  ประธานอํานวยการตอบขอซักถามวา ในเร่ืองนี้บริษัทสามารถกระทําได แตในขณะน้ียังไมมีนโยบาย
จายเงินปนผลระหวางกาลแตอยางใด 
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 7. มีผูถือหุนเสนอแนะวา รายงานประจําปของบริษัทจัดทํารูปเลมไดกระทัดรัดดี แตมีน้ําหนักมาก จึงขอ
เสนอแนะวา ควรพิมพเปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกันอยางละฉบับ เพื่อใหมีน้ําหนักเบาลง นอกจากนี้          
ขอเสนอใหบริษัทนําผูถือหุนไปเย่ียมชมโครงการตาง ๆ ของบริษัทบาง 
 
 ประธานอํานวยการตอบวา บริษัทจะรับขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 
 เนื่องจากไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก  ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 
 ปดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
     ลงชื่อ              -โกวิทย  โปษยานนท-   ประธานในที่ประชุม 
                (นายโกวิทย  โปษยานนท)  
 
     ลงชื่อ      -นพพร  บุญถนอม-        เลขานุการในที่ประชุม 
                (นายนพพร  บุญถนอม)                /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
     ลงชื่อ            -จินดา  เอี่ยมศริยารักษ-   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ)      
 
 
 
 
 
 
 


