
 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15/2553 

ของ 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2553 
ณ หองกมลทิพย 2-3 ช้ันที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้ 

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 
         

 
กอนเริ่มการประชุม 
 เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จํานวน 10 ทาน ดังนี้ 
 
 กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอํานวยการ 
 3. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 
 4. นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ 
 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 
 
 ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
 เลขานุการในที่ประชุม / ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2.   นางสาวจินดา   เอี่ยมศริยารักษ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากนี้ บริษัทไดนําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน 
ดังนี้ 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 2 จาก 29 หนา 
 

 
 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุม
ทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรืองด                        
ออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระน้ัน ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให               
ผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนน
ใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะท่ีลงทะเบียน โดยกาเคร่ืองหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในบัตร
ลงคะแนน จากนั้นเม่ือประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัทไป
เก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 
 
 2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 
 
 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม 
และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ัน ๆ  
 
 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
 
เริ่มการประชุม เวลา 14.15 น. 
 
 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม  
 
 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในคร้ังนี้ และไดแถลงตอที่ประชุมวา              
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน 
5,346 ราย ถือหุนรวม 1,473,628,692 หุน ขณะเร่ิมเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 270 ราย 
นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด 906,828,039 หุน หรือคิดเปนรอยละ 61.54 ซึ่งเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุม  
 
 จากนั้นประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552            

ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่                      
6 พฤศจิกายน 2552 ตามที่เสนอ  
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,497,689 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป  รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
 และผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ แถลงตอที่ประชุมวา รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2552 ปรากฏอยูในรายงานประจําป และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
บริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว ทั้งนี้ นายวันจักร บุรณศิริ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท        
ในรอบป 2552 โดยนําเสนอขอมูลบนหนาจอของหองประชุม ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 
 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ  
 
 สินทรัพยของบริษัท ณ ป 2552 เติบโตขึ้นจากป 2551 ประมาณรอยละ 8 จากจํานวน 23,492 ลานบาท เปน 
25,375 ลานบาท โดยบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน จากจํานวน 15,178 ลานบาท เปน 17,497 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 15 ในทางกลับกัน คาใชจายในการดําเนินงาน หรือ SG&A ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 7 จาก 
2,922 ลานบาท เปน 2,718 ลานบาท สงผลใหกําไรกอนหักคาใชจายและภาษีในป 2552 เติบโตขึ้นเปนอยางมาก กลาวคือ 
เพิ่มขึ้นจาก 1,735 ลานบาท เปน 2,685 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2551 ถึงรอยละ 76 จากจํานวน 
914 ลานบาท มาอยูที่ 1,608 ลานบาท  
 
  อัตราสวนการเงินที่สําคัญ  
 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) ในป 2552 เติบโตขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 10.56 เปนรอยละ 16.85 
อัตราสวนหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Gearing) ลดลงเล็กนอยจาก 1.10 เทา เปน 1.04 เทาเม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอนหนา สวนอัตรากําไรขั้นตน (GP Gross Profit) เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 30.04 เปนรอยละ 30.29 
สงผลใหอัตรากําไรสุทธิ (NPAT) ในป 2552 เติบโตขึ้นจากรอยละ 6.02 เปนรอยละ 9.19 กําไรตอหุน (EPS) เพิ่มขึ้นจาก 
0.62 บาท (หกสิบสองสตางค) ตอหุน เปน 1.09 บาทตอหุน หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 76 จึงสงผลใหเงินปนผลที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวันนี้ มีอัตราเติบโตขึ้นจากที่ไดรับอนุมัติจายในปกอน จาก 0.30 บาท 
(สามสิบสตางค) เปน 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 73  

 
สัดสวนรายไดจากการประกอบธุรกิจป 2552 
 
โดยภาพรวมแลวจะเห็นวา ในป 2552 บริษัทมีรายไดที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในสัดสวนประมาณ

รอยละ 96 สวนรายไดในสัดสวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 4 มาจากธุรกิจการใหบริการในรูปของการบริหารและจัดการ
โครงการอสังหาริมทรัพย รวมกับรายไดอื่น ๆ ที่บริษัทยอยไดดําเนินการอยู โดยมีรายไดรวมจากการประกอบธุรกิจในป 
2552 ทั้งส้ินประมาณ 17,497 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดจากโครงการเพื่อขายในป 2552 อยูที่ประมาณ 16,629 ลานบาท โดย
แบงสัดสวนเปนโครงการคอนโดมิเนียม รอยละ 53, ทาวนเฮาส รอยละ 15 และ บานเด่ียว รอยละ 32 ซึ่งจะเห็นไดวา                       
ในแตละปมีสัดสวนตางกันไป 
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 โครงการที่เปดในป 2552 มีทั้งหมด 16 โครงการ แบงเปนโครงการที่จะเปดในไตรมาสที่ 1 จํานวน                         
9 โครงการ, ไตรมาสที่ 2 จํานวน 2 โครงการ, ไตรมาสที่ 3 จํานวน 4 โครงการ และ ไตรมาสที่ 4 จํานวน 1 โครงการ โดย
แบงเปนประเภทบานเด่ียว 5 โครงการ,  ทาวนเฮาส 8 โครงการ  และ คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลคาโครงการท่ีเปดเม่ือ
ปลายปที่ผานมา คือ 19,488 ลานบาท โดยหากเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงในตลาดแลว จะเห็นวาบริษัทมีรายไดรวมในป 
2552 เปนอันดับที่ 3 อยูที่ประมาณ 17,497 ลานบาท และเม่ือพิจารณาในดานสวนแบงการตลาด ซึ่งคํานวณจากรายได
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะพบวาบริษัทมีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 13.3 
 
 ในดานของแผนงานในป 2553 นั้น บริษัทมีแผนจะเปดโครงการใหมอีก 26 โครงการ มูลคาทั้งส้ินประมาณ 
38,422 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการบานเด่ียว 10 โครงการ, ทาวนเฮาส 4 โครงการ, คอนโดมิเนียม 12 โครงการ                
รวมทั้งส้ิน 26 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 นี้ บริษัทไดเปดโครงการไปแลวจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการ
บานพรอมพัฒน พรีวา, โครงการสราญสิริ ทาขาม รามอินทรา 2 และโครงการ PYNE by Sansiri  
 
 สําหรับโครงการ PYNE by Sansiri นั้น เปนโครงการที่บริษัทไดเปดตัวในเดือนมีนาคม 2553 ที่ผานมา ซึ่งเปน
โครงการคอนโดมิเนียมระดับคอนขางพรีเม่ียม ต้ังอยูติดกับสถานีรถไฟฟา BTS ราชเทวี หางจากศูนยการคาสยามพารา
กอน บริเวณสถานีสยามเพียงแคสถานีเดียว มูลคาโครงการท้ังหมดประมาณ 2,000 ลานบาท มีทั้งหมด 298 ยูนิต ราคา
ขายเร่ิมตนต้ังแต 3.9 ลานบาทขึ้นไป ในขณะท่ีราคาเฉล่ียอยูที่ 140,000 บาทตอตารางเมตร โครงการนี้ไดรับการตอบรับ
จากลูกคาเปนอยางดี บริษัทเปดขายโดยไมไดใชการตลาดในวงกวางมากนัก แตก็สามารถปดการขายไดหมดภายในเวลา
ไมก่ีชั่วโมง  
  
 นอกจากนี้ โดยที่บริษัทตระหนักดีถึงเร่ืองมาตรการภาษีของภาครัฐซึ่งส้ินสุดเม่ือเดือนมีนาคม 2553 ที่ผานมา 
จึงไดเรงการกอสรางโครงการสิริ แอท สุขุมวิท ขึ้นมา จนทําใหสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธิ์ไดเร็วขึ้นกวากําหนด 4 เดือน                   
ซึ่งบริษัทไดใชประโยชนดานมาตรการภาษีอยางเต็มที่ ขณะนี้บริษัทไดทําการโอนกรรมสิทธิ์ไปแลวประมาณ 430 ยูนิต จาก 
460 ยูนิต คงเหลือเพียงประมาณ 30 ยูนิต เทานั้นที่ยังโอนกรรมสิทธิ์ไมแลวเสร็จ 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา งบการเงินรวมที่ปรากฏวามียอดขาย
เพิ่มขึ้นประมาณเทาตัวนั้น เปนยอดขายของบริษัทยอยแหงใด และเปนยอดขายอะไร? 
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 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา แสนสิริมีบริษัทยอยหลายแหง เชน บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด ซึ่ง
เคยดําเนินโครงการคอนโดมิเนียมและทาวนเฮาส และมีการรับรูรายไดในป 2552 อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบัน แสนสิริมีการ
ปรับนโยบายใหมโดยกําหนดใหบริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด เนนการใหบริการในรูปของการบริหารและจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย ดังนั้น ต้ังแตป 2553 เปนตนไป รายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญจะบันทึกเปนรายไดของ
แสนสิริ 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกจากบริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด แลว ยังมีบริษัทยอยที่แสนสิริ
ถือหุนทั้งหมดรอยละ 100 ซึ่งบริษัทเหลานี้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกับแสนสิริ เชน แบรนดฮาบิเทีย 
เปนตน ซึ่งจะบันทึกในงบการเงินรวมเปนรายไดของแสนสิริดวยเชนกัน 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง กลาวตอที่ประชุมวา จากที่ไดมีการรายงานผล
การดําเนินงานใหที่ประชุมทราบแลวขางตน เห็นวา ยอดขายสวนใหญของบริษัทมาจากโครงการคอนโดมิเนียมและบาน
เด่ียว ซึ่งมีทั้งสวนที่ดําเนินการโดยแสนสิริเอง และสวนที่ดําเนินการโดยบริษัทยอย ซึ่งจากคําถามกอนหนานี้มีจุดประสงค
เพื่อใหทานผูถือหุนไดเขาใจวา ทั้งหมดที่อธิบายมาเปนตัวเลขในสวนของงบการเงินรวม   
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา ในดานของงบกําไรขาดทุนที่
ปรากฏวา มีการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยประมาณ 130 ลานบาท และ 162 ลานบาทนั้น อยากทราบวา               
เกิดจากสาเหตุใด? 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา ในเร่ืองการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยบางตัวเปนมูลคาถึง 
130 ลานบาท เปนการบันทึกทางดานบัญชี สวนการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 162 ลานบาท คือ บริษัทมีการ
ซื้อหุนของบริษัทยอยตาง ๆ ซึ่งเดิมเคยถือหุนอยูเพียงรอยละ 51 เม่ือซื้อหุนกลับเขามาอีกรอยละ 49 ในราคาที่มีสวนลดซ่ึง
สูงกวาราคาพาร ทําใหเกิดการดอยคาในสวนนี้ที่ตองตัดจายออกไป อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแลว บริษัทยังมีกําไรอยู 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บริษัทสามารถสรางยอดขายในป 
2552 ประมาณ 18,000 ลานบาท ทําใหมีกําไรประมาณ 1,607 ลานบาท ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปกอนหนา ถือวาทํากําไร
ไดคอนขางมาก แตเหตุใดอัตรากําไรจึงคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง? นอกจากนี้ ขอใหบริษัทชี้แจงวาผล
ประกอบการในป 2552 มีการรับรูรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด เปนจํานวนเทาใด 
และมีกําไรในสวนนี้เทาใด? 
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 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา ในเร่ืองอัตราการทํากําไรนั้นเปนเร่ืองที่อธิบายยาก เพราะวาแตละ
บริษัทก็มีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันไป อยางไรก็ดี บริษัทมีความมุงม่ันที่จะสรางอัตรากําไรใหเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ โดย
พยายามลดคาใชจายในดานตนทุน อันทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นทุกป จะเห็นไดจากเม่ือ 3-4 ปที่แลว 
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ประมาณรอยละ 28 เทานั้น แตปลาสุดบริษัทสามารถสรางอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นมาอยูที่
ประมาณรอยละ 30.29 ในขณะท่ีคาใชจายในการดําเนินงาน หรือ SG&A ก็อาจจะยังสูงอยูเม่ือเทียบกับบริษัทคูแขง 
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทพยายามลด SG&A มาโดยตลอด ก็สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทในป 2552 ปรับตัวดีขึ้นมา
อยูที่ประมาณรอยละ 9.19  
 
 นายวรเดช ทิมชาติทอง ผูอํานวยการฝายบัญชี ชี้แจงวา ในป 2552 บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีการรับรู
รายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 4,400 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิอยูที่ประมาณ 651 ลานบาท 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา การปรับปรุงอาคารโครงการ
คอนโดวันในปกอน เปนสาเหตุที่ทําใหกําไรโดยรวมคอนขางนอยใชหรือไม? นอกจากน้ี อยากทราบวา มีโครงการ
คอนโดมิเนียมก่ีโครงการที่จะเปดขายในป 2553 นี้? 
 
 นายวันจักร  บุรณศิริ ชี้แจงวา สวนท่ีขาดทุนไปสําหรับการปรับปรุงโครงการคอนโดวันนั้น บริษัทไดบันทึกการ
รับรูรายไดทั้งหมดในงบกําไรขาดทุนของป 2551 ทั้งนี้ มีบางสวนที่ตองมาโอนกรรมสิทธิ์ในป 2552 บาง แตก็ถือวาเปนสวน
นอยมาก ในดานโครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปดขายในป 2553 นั้น มีทั้งหมด 12 โครงการ ซึ่งไดเปดไปแลว 1 โครงการ 
ทั้งนี้ โดยปกติแลว บริษัทจะไมคอยเปดโครงการในชวงไตรมาสที่สอง เนื่องจากเปนไตรมาสที่บรรยากาศโดยทั่วไปคอนขาง
เงียบเหงา บริษัทจะเรงเปดขายในตนไตรมาสที่สามเปนตนไป โดยจะเปดขายในไตรมาสท่ีสามจํานวน 5 โครงการ และใน
ไตรมาสที่ส่ีอีก 6 โครงการ   
 
 ผูถือหุนไมไดแจงช่ือ-สกุล สอบถามวา การลงทุนของ Sansiri Global Investment Pte Ltd ไดเร่ิมดําเนิน
โครงการไปบางแลวหรือไม? 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา บริษัทไดลงทุนซ้ืออาคารแหงหนึ่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
มีหนึ่งอาคาร จํานวน 6 ยูนิต ทั้งนี้ เร่ิมตนมาจากวาลูกคามีความตองการสินคาในตางประเทศ ทําใหบริษัทเร่ิมศึกษาดู
ตลาดในลอนดอน บอสตัน นิวยอรค และเมืองอื่น ๆ ดวย ซึ่งบริษัทเห็นวา ลอนดอนเปนเมืองที่นาจะลงทุนไดดี โดยขนาด
ของการลงทุนก็ไมมากนัก ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับผลตอบรับที่ดีจากลูกคา โครงการนี้ซื้อมาเพื่อนํามาซอมแซมปรับปรุง
เสียใหม ซึ่งขณะน้ีรอใหผูเชายายออกกอน จึงจะดําเนินการซอมแซมปรับปรุงอาคารทั้งหลัง และจะเปดขายในชวงไตรมาส
ที่สามของป 2553 นี้ 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงช่ือ-สกุล สอบถามตอไปวา โครงสรางการลงทุนจัดต้ังบริษัทในประเทศ Guernsey และ
สิงคโปร เปนอยางไร? 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 8 จาก 29 หนา 
 

 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา ตามโครงสรางการลงทุนนั้น แสนสิริถือหุนทั้งหมดใน Sansiri Global 
Investment Pte Ltd ซึ่งเปน Holding company ที่จัดต้ังขึ้นที่ประเทศสิงคโปร และให Sansiri Global Investment Pte Ltd 
ไปลงทุนถือหุนทั้งหมดใน Sansiri Guernsey (2009) Limited ซึ่งจัดต้ังขึ้นที่ประเทศ Guernsey เพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้มีขอดีคือ บริษัทสามารถใชประโยชนทางดานภาษี เนื่องจาก Guernsey เปน
ประเทศที่มีสิทธิประโยชนทางภาษี หรือที่เรียกวา Tax Heaven นั่นเอง 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงช่ือ-สกุล สอบถามตอไปวา เหตุใดจึงตองมีการคํ้าประกันแบบ cross guarantee ระหวาง
แสนสิริกับบริษัทยอย? 
 
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา ในเรื่องการคํ้าประกันเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด เหตุผลคือ 
บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนคอนขางนอย เนื่องจากแสนสิริไมตองการนําเงินไปลงทุนมากนัก ซึ่งหากบริษัทยอยตองการให
ธนาคารอนุมัติสินเช่ือในวงเงินและอัตราดอกเบ้ียที่เทาเทียมกับที่แสนสิริไดรับ ก็จําเปนตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ธนาคารโดยการจัดใหมีหลักประกันสําหรับการขอสินเช่ือ อยางเชน cross guarantee เปนตน  
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา เหตุใดบริษัทจึงตองซ้ือธุรกิจโรงเรียน
อนุบาล ซึ่งไมใชธุรกิจหลักของบริษัท? 
 
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายน้ัน เจาของโครงการจะตองจัดใหมี
โรงเรียนดวย ซึ่งสวนมากเจาของโครงการก็ทําเพียงแคเตรียมพื้นที่ไวเทานั้น แตแสนสิริมีแนวคิดวา เนื่องจากแสนสิริและ
บริษัทยอยมีที่ดินที่พัฒนาเปนโครงการตาง ๆ ซึ่งต้ังอยูในบริเวณเดียวกันราว 500-600 ไร ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเปนชุมชน
ได จึงนาจะจัดใหมีโรงเรียนเพื่อรองรับชุมชนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเปนการสงเสริมภาพลักษณของโครงการไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
  นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา โรงเรียนอนุบาลดังกลาวจัดอยูใน
ระดับใด และต้ังอยูที่บริเวณใด? 
 
  ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา เปนโรงเรียนระดับเกรด A ต้ังอยูบริเวณถนนปญญา-อินทรา 
 
 ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งไมไดแจงชื่อ-สกุล มีขอซักถาม ดังนี้ 
 ขอ 1. บริษัทมีนโยบายจะเปล่ียนวิธีการรับรูรายไดจากที่ใชอยู มาเปน “การรับรูรายไดตอเม่ือมีการโอน
กรรมสิทธิ์” เม่ือใด? 
 ขอ 2. ดูจากแผนงานประจําป 2553 เห็นวา โครงการที่จะเปดในปนี้มีสัดสวนที่เปนโครงการคอนโดมิเนียมถึง
รอยละ 60 อยากทราบวา สถานการณดานการเมืองที่มีการชุมชนกันอยูในขณะน้ี สงผลกระทบตอแผนการเปดโครงการ
หรือไม และบริษัทเตรียมแผนรองรับไวอยางไรบาง? 
   
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 9 จาก 29 หนา 
 

 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามในขอ 1. วา ในเร่ืองมาตรฐานบัญชีที่กําหนดใหบันทึกการรับรูรายได
ตอเม่ือมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวนั้น จะมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 2554 เปนตนไป ขณะน้ีบริษัทอยูระหวางพิจารณาวา
จะเร่ิมดําเนินการไดเม่ือใด   
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบขอซักถามในขอ 2. วา บริษัทไมไดกําหนดเปดตัวโครงการในไตรมาสท่ีสองอยูแลว    
จึงไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองในขณะน้ี แตหากการชุมนุมยืดเย้ือออกไปเกินกวาชวง
ไตรมาสท่ีสอง บริษัทก็จะพิจารณาอีกคร้ังวา การชุมนุมนี้ไดกระจายไปในจุดตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการเขาเย่ียมชม
โครงการ หรือกระทบตอการจัดงานเปดตัวโครงการหรือไม ซึ่งบริษัทจะติดตามสถานการณอยางใกลชิดและดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป 
 
 นางสาวสุรีย จารุอําพรพรรณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา รอบระยะเวลากอสรางที่อยูอาศัย
ของบริษัททําไดเร็วที่สุดก่ีวัน? เพราะเทาที่ทราบ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท สามารถกอสรางที่อยูอาศัยไดเร็วที่สุดภายใน 
45 วัน  
 
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา โครงการของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จะใชเทคนิคการกอสราง
แบบ prefab ซึ่งมีการพัฒนามาหลายปแลว และถือเปนจุดแข็งของพฤกษาฯ โดยสวนใหญเปนบานระดับราคาไมสูง               
มากนัก  ซึ่งตางจากบานของแสนสิริที่อยูในระดับราคาท่ีสูงกวา โดยเฉล่ียบานในโครงการของแสนสิริจะใชเวลาในการ
กอสรางประมาณ 3-4 เดือน แตหากเปนบานขนาดใหญก็อาจจะใชเวลาในการกอสรางประมาณ 6-7 เดือน  
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา หากภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอันใกลดีขึ้น แนวโนมดอกเบี้ยนาจะปรับ
ขึ้นตามไปดวย ซึ่งจะทําใหบริษัทมีภาระคาใชจายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น อยากทราบวา บริษัทเตรียมการเร่ืองคงอัตราดอกเบ้ีย 
อยางเชนออกหุนกูไวดวยหรือไม? 
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบขอซักถามวา ในไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2553 นี้ บริษัทไดออกหุนกูไปแลวในวงเงิน 
1,000 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.9 ตอป ซึ่งถือเปนแนวทางหนึ่งในการเตรียมการเร่ืองคงอัตราดอกเบี้ย     
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา บริษัทจะเปดโรงเรียนเม่ือใด และคาดวาจะรับรูรายไดเม่ือใด? 
 
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา โรงเรียนเปดดําเนินการไปแลวในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งอาจจะ
ไมไดทํากําไรมากมายนักเม่ือเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย แตก็ถือวาโรงเรียนเปนกลยุทธการลงทุนอยางหนึ่งของแสนสิริ 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 10 จาก 29 หนา 
 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการ
ดําเนินงานประจําป 2552 ตามที่เสนอ  
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,942,226 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 ประจํารอบปบัญชี 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 39 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัด
ใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําป จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง
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 มีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจํารอบปบัญชี 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ  
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 11 จาก 29 หนา 
 

 
    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,942,226 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป  
  สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 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 2552  (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 25552  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2552) ปรากฏวา 
บริษัทมีกําไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ประจํางวดปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (กําไรสุทธิ
เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทไมรวมสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) จํานวน 1,607,537,527 บาท และไมมี
ยอดขาดทุนสะสม ซึ่งเม่ือหักเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 แลว คงเหลือเปนกําไรที่สามารถจายเปนเงินปนผลได
ประมาณ 1,527,160,650.65 บาท คิดเปนตอหุนไดประมาณหุนละ 1.04 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล
ประมาณก่ึงหนึ่งของกําไรดังกลาว ซึ่งในกรณีนี้เทากับหุนละ 0.52 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป ดังนี้ 
 
 - จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 จํานวน 80,376,876.35 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

โดยที่กําไรในสวนที่จัดสรรเปนทุนสํารองดังกลาวเปนกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 
 - จายเงินปนผลประจําป 2552 ใหแกผูถือหุน ซึ่งมีจํานวน 1,473,628,692 หุน ในอัตราหุนละ 0.52 บาท รวม
เปนเงินทั้งส้ิน 766,286,919.84 บาท โดยเปนการจายจากกําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการในสวนที่                      
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ทั้งหมด โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่                  
17 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 
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  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
 นายพรศักด์ิ ฮอศิริมานนท ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ณ ปจจุบัน บริษัทไดจัดใหมี                         
ทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินเทาไหร และขาดอีกเทาไหรจึงจะครบรอยละ 10 ตามกฎหมาย? 
 
  นายวรเดช ทิมชาติทอง ผูอํานวยการฝายบัญชี ตอบขอซักถามวา บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
ประมาณ 6,300 ลานบาท ซึ่งทุกปตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในกรณีของบริษัทจะอยูที่ประมาณ 600 กวาลานบาท และโดยที่
ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรเงินทุนสํารองแลวประมาณ 279 ลานบาท ดังนั้น จึงตองทําการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองอีก
ประมาณ 300 กวาลานบาท จึงจะครบตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
  
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 จํานวน 80,376,876.35 
บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสอง
สตางค) ตามที่เสนอ 

 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากบั 1 เสียง) 
เห็นดวย 907,020,726 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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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) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการใหญ 
 (2)  นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ 
 (3)  นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน กรรมการอิสระ 
 (4)  นายพรทัต  อมตวิวัฒน กรรมการอิสระ 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  ในการนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
กรรมการที่เสนอแตงต้ังเปนรายบุคคล 
  
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ
นั้น ขอใหบริษัทติดรูปถายของบุคคลที่จะเสนอใหไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุมดวย  
 
 ประธานอํานวยการ กลาวตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสตอไป 
  
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ทาน ไดแก นายเศรษฐา ทวีสิน, 
นายวันจักร บุรณศิริ, นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน และ นายพรทัต อมตวิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  
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  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 (1) นายเศรษฐา  ทวีสิน 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,487,426 เสียง คิดเปนรอยละ 99.70 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 61,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01  ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 2,653,510 เสียง คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 (2) นายวันจักร  บุรณศิริ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,487,426 เสียง คิดเปนรอยละ 99.70 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 61,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 2,653,510 เสียง คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 (3) นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,476,426 เสียง คิดเปนรอยละ 99.70 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 61,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01  ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 2,664,510 เสียง คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 (4) นายพรทัต  อมตวิวัฒน 

 
    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,476,426 เสียง คิดเปนรอยละ 99.70 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 61,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01  ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 2,664,510 เสียง คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ทั้งนี้ นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน และนายพรทัต อมตวิวัฒน  ซึ่งไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงนั้น มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 
 
วาระที่ 6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจําป 2553 
  
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) ของ
บริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน รวมถึงความ
เหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทน
ใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2553 ในอัตราดังตอไปนี้ 
 
  คาตอบแทนคณะกรรมการ  กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เทากับอัตราท่ีจาย
ในป 2552 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 2553 ใหแกกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร (non-
executive director) ซึ่งมีจํานวน 7 ทาน ดังนี้ 
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รายชื่อ ตําแหนง อัตราคาตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
นายโกวิทย      โปษยานนท   ประธานกรรมการ /  

  กรรมการอิสระ 
1,500,000 

นายมานะ       นพพันธ   กรรมการอิสระ 1,000,000 
นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน   กรรมการอิสระ 1,000,000 
นายวิรัตน        เอื้อนฤมิต   กรรมการอิสระ 1,000,000 
นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล   กรรมการ 1,000,000 
นางนุชนาถ     ปณฑวังกูร   กรรมการ 1,000,000 
นายพรทัต       อมตวิวัฒน   กรรมการอิสระ 1,000,000 

 
  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  กําหนดไวในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เทากับอัตราท่ีจาย
ในป 2552 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 มีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2553 ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 904,639,626 เสียง คิดเปนรอยละ 99.71 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุม 
ไมเห็นดวย 11,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง 2,653,510 เสียง คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุม 
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วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกําหนดคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังให บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากพิจารณา
แลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มี
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
 รายนาม  เลขท่ีใบอนุญาต   จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
 1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  3182   4 
 2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล   3516  -  
 3. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต    3970  - 
 4. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   3853  - 
 
 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดคา
สอบบัญชีไวเปนจํานวนเงิน 2,275,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 เม่ือเทียบกับปกอนที่กําหนดไว 2,120,000 บาท 
นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย  
 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท             
และบริษัทยอยดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ                 
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบติัหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 
  
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 

 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  นางสาวสุรีย จารุอําพรพรรณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา การปรับเพิ่มคาสอบบัญชีจาก             
ปกอนที่กําหนดไว 2,120,000 บาท มาเปน 2,275,000 บาทในปนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 นั้น บริษัทพิจารณาอยางไร และใน
ปตอไปจะมีการปรับคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม อยางไร? 
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  ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา เนื่องจากบริษัทเติบโตเร็วและมีการขยายงานคอนขางมาก ทําใหงาน
ดานการสอบบัญชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น คาสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 
ทั้งนี้บริษัทพิจารณาเห็นวาอัตราท่ีปรับเพิ่มรอยละ 7 นั้นมีความเหมาะสมแลว 
 
  นายวันจักร  บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา คาสอบบัญชีของบริษัท
ไมไดทําการปรับเพิ่มมาเปนเวลาสองปแลว ดังนั้น คาสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 7 จึงเปนอัตราการปรับเพิ่มจากคา
สอบบัญชีของสองปที่ผานมา สวนจะมีการปรับเพิ่มคาสอบบัญชีสําหรับปหนาหรือไมอยางไร คงตองรอการเสนอราคาจาก
สํานักงานผูสอบบัญชีกอน และบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงต้ังนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3182  หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3970 หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3853  
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,275,000 บาท ตามที่เสนอ 
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 906,799,387 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 329,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 
  บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 6  
  (โครงการ ESOP # 6) 
 
  นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทเห็นวา เพื่อใหกรรมการและพนักงานมี
สวนรวมในความเปนเจาของบริษัท และเพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบติังาน
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน อีกทั้งเพื่อเปนส่ิงจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรให
พิจารณาออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) จํานวน 75,000,000 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ หนึ่งหนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนไดหนึ่งหุน ในราคาหุนละ 5.20 บาท (หาบาทย่ีสิบสตางค) ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับราคาใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดทําการจัดสรรไปเม่ือตนปที่ผานมาน้ี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารเร่ือง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ 
จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)” ซึ่งบริษัทไดจัดสงให
ผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว  
 
 ทั้งนี้ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 นี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยตองไมมีผูถือหุน
ซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม คัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว 
 
 ในการนี้ ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการซึ่งเปนผูบริหาร จํานวนสามทาน ไดแก นายอภิชาติ จูตระกูล,                   
นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร บุรณศิริ ไดแจงความประสงคตอคณะกรรมการทราบกอนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการนี้ โดยเลือกที่จะไมรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 ดังกลาว เนื่องจาก ณ ปจจุบัน 
กรรมการทั้งสามทานไดถือหุนของบริษัทเปนจํานวนสูงอยูแลว ประกอบกับตองการใหบริษทัสามารถจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและพนักงานอื่น ๆ ไดอยางทั่วถึง เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวคอนขางมากและมีจํานวนพนักงาน
เพิ่มขึ้นในสวนงานตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งบริษัทเห็นวา การเปดโอกาสใหพนักงานเหลานี้ไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในการเปน
เจาของบริษัทโดยผานทางโครงการ ESOP นาจะเปนประโยชนตอการเติบโตและการสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทไดอีก
สวนหนึ่ง 
 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
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  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามโครงการ ESOP # 6 เม่ือใด และมีการกําหนดระยะเวลาหามขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหรือไม อยางไร? 
 
  นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบขอซักถามวา ตามกฎหมายกําหนดวา จะตองจัดสรรและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอาจจะจัดสรรคร้ัง
เดียวหรือหลายคร้ังก็ได หลังจากไดรับจัดสรรแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดรับการ
จัดสรร ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธินี้เปนประเภทหามเปล่ียนมือ และพนักงานสามารถใชสิทธิไดทุกเดือน โดยไมมีการกําหนด
ระยะเวลาควบคุมการใชสิทธิ (vesting period) อยางไรก็ตาม หากพนักงานลาออกโดยสมัครใจ พนักงานสามารถใชสิทธิ
ไดคร้ังเดียวในเดือนถัดจากวันที่พนจากการเปนพนักงาน และจะตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไมไดสิทธิใหกับบริษัท
ดวย  
  
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามโครงการ ESOP # 5 ต้ังแตเม่ือไหร? 
 
  นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบขอซักถามวา บริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตามโครงการ ESOP # 5 ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 อยางไรก็ตาม เนื่องจากราคาใชสิทธิคอนขางสูง จึงยังไมมีผู
แสดงความจํานงใชสิทธิ 
 
 นายสุวิทย เอี่ยมวงศวาน  ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นวา ขอชื่นชมกรรมการซ่ึงเปน
ผูบริหารทั้งสามทาน คือ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน และนายวันจักร บุรณศิริ ที่เลือกไมรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 รวมทั้งกําหนดราคาใชสิทธิก็สูงกวาราคาตลาด ถือวาบริษัทและผูบริหารมี                  
ธรรมาภิบาลที่ดี 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) 
ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 เร่ือง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)” แนบทายรายงานการประชุมนี้และถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดวย  
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 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาว 
ดังนี้ 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 898,590,199 เสียง คิดเปนรอยละ 99.70 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 2,544,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.28 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  
  6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 1,473,000,000 หุน  
  (ที่ออกภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหม โดยจัดสรรหุนสามัญ (ที่ออกใหมภายใต
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550) จํานวน 1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคล                        
ในวงจํากัด (Private Placement) นั้น ปรากฏวา จนถึงปจจุบันนี้ บริษัทยังไมสามารถจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดได 
ดวยเหตุผลดานสภาวะตลาดและสถานการณทางเศรษฐกิจ ประกอบกับบริษัทมีความประสงคที่จะจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน  ตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) ซึ่ง
จําเปนตองมีหุนสํารองไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

 
 ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 1,473,000,000 หุน (ที่ออก
ภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550) เปนดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 22 จาก 29 หนา 
 

 
 (ก) ใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 
2550) จํานวน 1,398,000,000 หุน มาจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/
หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ โดยในการดําเนินการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวใหจัดสรรและเสนอ
ขายหุนสามัญคราวเดียวเต็มจํานวนหรือแบงเปนหลายจํานวนเพื่อเสนอขายหลายคราวก็ได ในราคาเสนอขายไมตํ่ากวาหุน
ละ 4.28 บาท และไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัทที่คํานวณตามกฎระเบียบที่เก่ียวของกอนวันที่เสนอ
ขายตอบุคคลในวงจํากัด และอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาจัดสรรหุนสามัญใหมดังกลาวทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศโดยใหมีอํานาจในการ (1) กําหนดระยะเวลา
การเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรรวมถึงการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
ตามที่กําหนดขางตนและเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของกําหนด และดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระ
แลวตอกระทรวงพาณิชยไดเปนคราว ๆ ตามจํานวนหุนที่ออกและจัดสรรแตละคราว (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขออนุญาต
เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญและการนําหุนสามัญ
ดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรซึ่งเก่ียวเน่ือง
กับการออกและเสนอขายหุนสามัญดังกลาว 

 
  ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซ้ือหุนที่เสนอขายดังกลาวขางตน ใหคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนในการประชุมคราวถัดไป เพื่อพิจารณายกเลิกหรือจัดสรรหุนตามมติของที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 
 (ข) ใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 
2550) จํานวน 75,000,000 หุน มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซ้ือหุนตามโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและพนักงาน 
ของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 1,473,000,000 หุน (ที่ออกภายใตมติที่ประชุมวิสามัญ                  
ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550) ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ 

 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 754,625,284 เสียง คิดเปนรอยละ 83.16 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 52,609,269 เสียง คิดเปนรอยละ 16.82 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 
  นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในดานการเงิน
ของบริษัทหากภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวย บริษัทจึงประสงคจะออกและเสนอขายหุนกูจํานวน 3,000 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดเบื้องตนตามที่ปรากฏในเอกสารเร่ือง “รายละเอียดโครงการหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได
จัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม
และคําตอบดังนี้ 
 
  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา การที่บริษัทไดรับอนุมัติสินเช่ือจากธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
วงเงิน 3,700 ลานบาท และการขออนุมัติออกและเสนอขายหุนกูนั้น ทั้งสองกรณีมีความแตกตางกันอยางไร? 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ ตอบขอซักถามวา การออกหุนกูมีขอดี
ตรงท่ีบริษัทสามารถคงอัตราดอกเบี้ยได โดยในเดือนมิถุนายน 2552 ที่ผานมา บริษัทไดทําการออกและเสนอขายหุนกูไป
แลว จํานวน 1,000 ลานบาท และเม่ือตนป 2553 นี้ ไดทําการออกและเสนอขายหุนกูอีก 1,000 ลานบาท ซึ่งในการออกหุน
กูคร้ังที่ 2 นี้ มีความใกลเคียงกับการท่ีบริษัทไดปรับอันดับเรตต้ิง จาก BBB เปน BBB+ ซึ่งทําใหบริษัทสามารถคงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตํ่า คือ รอยละ 4.9 ตอไป เปนระยะเวลา 3 ป ความแตกตางของทั้งสองกรณีคือ เงินกูจากธนาคาร กสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏเปนขาวนั้น เรียกวา Project Financing ซึ่งเปนการใหกูตามโครงการ เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
บริษัทก็จะตองคืนเงินกูใหกับธนาคารตอไป สวนการออกหุนกูจะขึ้นอยูกับระยะเวลา ซึ่งบริษัทสามารถวางแผนงานไดนาน
ขึ้น และสามารถคงตนทุนไดชัดเจนมากขึ้น 
 
 ผูถือหุนรายเดิมสอบถามตอไปวา กรณีที่บริษัทยังไมสามารถเพิ่มทุนได การจัดหาเงินในลักษณะนี้เพียงพอตอ
การขยายงานที่จะมีการเปดโครงการในอนาคตอีกประมาณ 38,000 ลานบาทหรือไม? 
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 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา บริษัทไดวางแผนงานไวตามการเงินที่บริษัทสามารถจะหาไดใน
ปจจุบัน โดยที่ยังไมไดพึ่งพาการเพิ่มทุน ซึ่งถาหากทําการเพิ่มทุนไดสําเร็จ บริษัทก็ตองมีการปรับแผน ไมวาจะเปนการปรับ
สัดสวนทางการเงนิหรือวาจะขยายตัวใหเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองพิจารณากันอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 ผูถือหุนรายเดิมสอบถามตอไปวา แสดงวา การจัดหาเงินที่บริษัททําอยูในขณะนี้เปนการรองรับแผนงาน ณ 
ปจจุบัน แตหากเพิ่มทุนสําเร็จ ก็อาจจะทําใหบริษัทมีความแข็งแกรงขึ้น ใชหรือไม? 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา ผูถือหุนเขาใจถูกตองแลว 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ในวันนี้บริษัทขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติออกหุนกูในวงเงิน 3,000 ลานบาท แตตามท่ีคุณวันจักรไดอธิบายวา มีการออกหุนกูไปแลว รวม 2,000 
ลานบาท สรุปวาบริษัทจะขอออกอีก 3,000 ลานบาทหรืออยางไร? 
 
 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา บริษัทไดออกหุนกูไปแลว 2,000 ลานบาทโดยอาศัยมติที่ประชุม            
ผูถือหุนในปกอน และในปนี้บริษัทประสงคจะขออนุมัติใหออกหุนกูอีก 3,000 ลานบาท แตเนื่องจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนดหลักเกณฑวา  มติของท่ีประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูนั้นตองไดมาไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ย่ืน
ขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา วงเงินที่ขออนุมัตินี้เพื่อที่จะ
นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือนําไปชําระคืนหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง? 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ตอบขอซักถามวา การที่บริษัทไดรับการจัดอันดับเรตต้ิงที่ดีขึ้นเปนลําดับ ทําใหบริษัท
สามารถออกหุนกูในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งก็จะชวงลดตนทุนของบริษัทได และนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป              

 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา เงินกูจากธนาคาร กสิกรไทยฯ 
วงเงิน 3,700 ลานบาทที่มีการกลาวถึงไปแลวนั้น เปน Project Financing หรือวาเงินกูสําหรับลูกคาดวย และตนทุน
ดอกเบี้ยอยูที่เทาไหร? 
 

 นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา กรณีเงินกูดังกลาวเปน Project Financing โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียที่
ประมาณ MLR ลบรอยละ 1.25 ตอป ซึ่งปจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยูที่ประมาณรอยละ 5.85 

 
  นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา หุนกูที่ขออนุมัติในครั้งนี้มีอัตรา
ดอกเบี้ยประมาณเทาไหร? 
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 นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบขอซักถามวา อัตราดอกเบ้ียจะข้ึนอยูกับวา บริษัทจะทําการออกหุนกูในชวงเวลาใด 

ซึ่งจะตองมีการพิจารณากันอีกคร้ังหนึ่ง โดยเปนไปตามอัตราตลาด (Market Rate) ซึ่งก็ขึ้นอยูกับอายุของหุนกูที่ออกดวย 
 
  นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง เสนอความคิดเห็นวา สําหรับเร่ืองสกุลเงินนั้น 
นาจะพิจารณาออกเปนเงินบาทเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีความกังวลเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 
  นายวันจักร บุรณศิริ ตอบขอซักถามวา หากพิจารณาจากประสบการณในอดีต คาดวา ณ ขณะน้ี บริษัทก็คง
พิจารณาออกเปนสกุลเงินบาทเทานั้น  
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล แสดงความคิดเห็นวา ไมเห็นดวยกับการกําหนดใหออกหุนกูเปนสกุลเงินบาทเพียง
อยางเดียว เนื่องจากบริษัทควรคํานึงถึงอนาคตที่มีความไมแนนอนดวย ถาหากระบุเฉพาะเจาะจงเปนเงินบาท แลวตอไป
ในอนาคตมีปญหาคาเงินบาทออนตัว สงผลใหออกหุนกูไมได บริษัทจะทําอยางไร ดังนั้น การเผ่ือทางเลือกให
คณะกรรมการพิจารณาวาจะออกเปนเงินบาทหรือเงินสกุลตางประเทศ นาจะมีความเหมาะสมมากกวา 
 

 นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงเพิ่มเติมวา เทาที่บริษัทไดทําการออกหุนกูมาก็พิจารณาเปนสกุลเงินบาทเทานั้น  
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวฒิุคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง เสนอความคิดเห็นวา ในเม่ือผูบริหารใหความเห็น
วา คงจะออกหุนกูเปนสกุลเงินบาทเทานั้น ก็นาจะระบุไวในรายละเอียดโครงการใหชัดเจน โดยไมตองเผ่ือเร่ืองเงินสกุล
ตางประเทศ 
 

 นายนพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากผูถือหุนที่มอบฉันทะมารวมประชุม ได
มีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ฉะนั้น การลงมติตองยึดถือตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการไดเสนอไวในหนังสือนัดประชุม หากเกิดการเปล่ียนแปลงมติ อาจทําใหเกิดปญหาในเร่ืองการนับคะแนน
เสียงได ดังนั้น ในกรณีนี้คณะกรรมการซ่ึงเปนผูใชดุลพินิจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับหุนกู 
ขอใหคําม่ันกับทานผูถือหุนวา แมวาในรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายหุนกูจะระบุเงินสกุลตางประเทศก็ตาม              
แตบริษัทจะพิจารณาออกหุนกูเปนเงินบาทสกุลเดียวเทานั้น 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูวงเงินรวมไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือเงิน
สกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาทจํานวนดังกลาว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 2 เร่ือง “รายละเอียดโครงการหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย” แนบทายรายงานการประชุมนี้และถือเปน
สวนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดวย  
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 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 907,294,553 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 181,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ลําดับตอมา ประธานอํานวยการแจงตอที่ประชุมวา กอนที่จะเขาสูการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ขอมอบหมาย
ให   นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการใหญ รายงานความคืบหนาเร่ืองการเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ใหที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
 ตามที่บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนขึ้นเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งที่ประชุมดังกลาวไดมี
มติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แลวนั้น ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา บริษัท
ยังคงมีความประสงคที่จะเพิ่มทุนใหสําเร็จ แตยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากภาวะตลาดในขณะน้ียังไมเอื้ออํานวย
อันเปนผลมาจากสถานการณทางการเมืองยังไมอยูในภาวะปกติ ทั้งนี้ แมวาตลาดหลักทรัพยจะมีการปรับตัวขึ้นบาง แต
การลงทุนจากตางประเทศยังมีนอยมาก อยางไรก็ดี หากสถานการณทางการเมืองและภาวะตลาดกลับเขาสูภาวะปกติ 
บริษัทจะไดมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมตอไปวาจะดําเนินการขายหุนเพิ่มทุนตามที่ไดรับอนุมัติ หรือลดจํานวนหุนที่
จะขายลง หรือยกเลิกการเพิ่มทุนดังกลาวหรือไม   
  
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการเพิ่มทุน ซึ่งมีสรุป
สาระสําคัญของคําถามและคําตอบดังนี้ 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นวา หากมีผูลงทุนตกลงซ้ือหุน
เพิ่มทุน Private Placement บริษัทนาจะขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวในราคาไมตํ่ากวา 4.28 บาท ซึ่งเทากับราคาพาร เพราะ
ขณะน้ีราคาหุนของบริษัทขึ้นไปสูงกวา 4.28 บาท ประกอบกับมีการอัตราการจายเงินปนผลที่คอนขางสูง จึงขอฝากให
บริษัทดูแลผลประโยชนของผูถือหุนเดิมดวย  
 
วาระที่ 11. 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 ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา บริษัทยังมีความจําเปนตองเพิ่มทุนอีกหรือไม เนื่องจากปรากฏวา
บริษัทมีผลกําไรดีขึ้นจากปกอน ประกอบกับคาดวาผลประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งของปนี้นาจะมีผลกําไรที่ดีขึ้นไดอีก ซึ่ง
เห็นไดวาบริษัทมีความสามารถในการสรางธุรกิจใหเจริญเติบโตไดพอสมควรอยูแลว นอกจากนี้ หากบริษัทไดเงินจากการ
เพิ่มทุนมาแลว บริษัทจะขยายโครงการใหมเพิ่มขึ้นจากแผนงานท่ีกําหนดไวในปนี้หรือไม?   
 
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา บริษัทไดพยายามท่ีจะปรับฐานะการเงินใหมีความม่ันคงย่ิงขึ้นดวยการ
เพิ่มทุน ซึ่งสวนหนึ่งจะนํามาขยายงานเพื่อเพิ่มผลกําไรใหมากขึ้น และอีกสวนหนึ่งนํามาความแข็งแกรงทางการเงินของ
บริษัท 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา จากที่บริษัทคาดวาจะมีการเปด
โครงการใหมจํานวน 26 โครงการในปนี้โดยมียอดเงินลงทุน 38,000 ลานบาทนั้น บริษัทจะตองใชงบประมาณเปนเงิน
เทาใด? 
 
 นายวันจักร  บุรณศิริ ชี้แจงวา ยอดเงินประมาณ 38,000 ลานบาทที่ทานผูถือหุนสอบถามมานั้นเปนมูลคา
โครงการ ซึ่งไมไดเกิดขึ้นภายในวันเดียว กลาวคือ ถาเปนโครงการบานเด่ียวหรือทาวนเฮาสก็จะทยอยกอสรางไป สวนใน
ดานของเงินลงทุนในปนี้ บริษัทจะใชเงินลงทุนสําหรับเปนคากอสรางประมาณ 7,000 ลานบาท และอีกประมาณ 2,000 – 
3,000 ลานบาทเปนคาซ้ือที่ดิน 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง มีขอซักถาม ดังนี้ 
 ขอ 1. การที่สัดสวนและยอดขายบานเด่ียวในปกอนลดลง เปนเพราะบริษัทใหความสําคัญกับการขายบาน
เด่ียวนอยลงใชหรือไม และในปนี้จะมีการปรับเพิ่มสัดสวนการขายบานเด่ียวเพิ่มขึ้นหรือไม? 
 ขอ 2. ในเร่ืองมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของภาครัฐที่จะส้ินสุดลงในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสงผลให
ยอดขายในชวงปลายปชะลอลงหรือไม และบริษัทมีแผนที่จะสงเสริมยอดขายบานเด่ียวในชวงครึ่งปหลังอยางไรบาง? 
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 นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงวา บริษัทไมไดใหความสําคัญกับโครงการบานเด่ียวนอยลง เพียงแตบานแบบ                     
ส่ังสรางอาจมีระยะเวลาในการรับรูรายไดที่แตกตางกันไปบาง อยางไรก็ตาม หากมองภาพรวมในระยะยาว สัดสวนของ
โครงการบานเด่ียวจะอยูที่ประมาณรอยละ 40, โครงการคอนโดมิเนียมจะอยูที่ประมาณรอยละ 20 และทาวนเฮาส
ประมาณรอยละ 20 ของยอดขายรวม สวนในแงของมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยที่เพิ่งหมดอายุไปเมื่อเดือนมีนาคมที่
ผานมาน้ัน บริษัทไดดําเนินการเรงโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมีนาคม ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดเปนประวัติการณประมาณ 
3,700 ลานบาท ทําใหกระแสเงินสด ณ ส้ินไตรมาสที่หนึ่งมีจํานวนสูงมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดวาในเดือนเมษายนนี้อาจจะมี
ยอดขายลดลง เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษหลายวัน แตก็ถือวาเปนภาวะปกติในแงของการขาย และหลังจากส้ินสุด
มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยในเดือนพฤษภาคมแลว บริษัทและผูประกอบการรายอื่น ๆ คงตองติดตามวา ภาครัฐจะมี
นโยบายกระตุนอสังหาริมทรัพยออกมาอีกหรือไมอยางไร พรอมทั้งตองพิจารณาถึงสถานการณทางการเมืองซ่ึงถือวาเปน
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญประกอบดวย  
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา สืบเนื่องจากสถานการณบานเมืองในขณะน้ียังมีความไมสงบและอาจ
ยืดเย้ือยาวนาน บริษัทไดมีการปองกันความเส่ียงในอนาคต เชนเร่ืองตนทุนวัสดุกอสรางไวบางหรือไม?  
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงวา ในเร่ืองวัสดุกอสรางนั้น บริษัทไดมีการซื้อสินคาลวงหนาไวบางแลว อยางไรก็ดี 
หากสถานการณทางการเมืองยังไมสงบและภาวะเศรษฐกิจยังไมดีขึ้น บริษัทก็เช่ือวาราคาวัสดุกอสรางทั้งหลายไมนาจะ
ปรับขึ้นไปมากนัก เนื่องจากเปนไปตามหลักอุปสงคและอุปทาน (demand and supply) เปนสําคัญ สวนเร่ืองการปองกัน
ความเส่ียงนั้น บริษัทไดดําเนินการดวยความระมัดระวังโดยเนนการจัดการสินคา เชน โครงการบานเด่ียวจะเนนกอสรางใน
จํานวนเทาที่คาดวาจะขายไดในแตละเดือน นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับชวงการเปดตัวโครงการใหม โดยจะไม
เลือกเปดตัวในชวงเวลาท่ีเกิดวิกฤตมาก ๆ  
  
 นางสาวสุรีย จารุอําพรพรรณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา หากเปนไปได บริษัทนาที่จะ
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งตอไปใหเร็วขึ้นกวาที่จัดในปนี้  
 
 นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ กลาวตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณา
ปรับปรุงในโอกาสตอไป 
 
 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานจึงกลาวปดประชุมและขอบคุณ
ผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 
 ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 15/2553 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                         หนา 29 จาก 29 หนา 
 

 
 
 อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจํานวนผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปดประชุม รวมทั้งส้ิน เปน 269 ราย นับจํานวนหุนที่
ถือรวมกันไดทั้งส้ิน 941,228,080 หุน คิดเปนรอยละ 64.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
 
      ลงชื่อ            -โกวิทย  โปษยานนท- ประธานในที่ประชุม 
                 (นายโกวิทย  โปษยานนท)  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในที่ประชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ   -จินดา  เอี่ยมศริยารักษ-  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ)      
 
 


