
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16/2554 
ของ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 25 เมษายน 2554 

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

         

 
กอนเริ่มการประชุม 
 เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัท และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ 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 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 2 จาก 29 หนา 
 

 นอกจากนี้ บริษัทไดนําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยท่ัวกัน 
ดังนี้ 
 
 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุม
ทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรือ                       
งดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระน้ัน ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติ
เปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะ
ขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทไดแจกบัตร
ลงคะแนนใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท( X ) ลงในกรอบสี่เหล่ียมใน
บัตรลงคะแนน จากนั้นเม่ือประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัท
ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 
 
 2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 
 
 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม 
และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ัน ๆ  
 
 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
 
เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น. 
 
 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ กลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในคร้ังนี้ 
และไดแถลงตอที่ประชุมวาผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการ
เขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน 5,756 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 1,505,959,692 หุน ขณะเร่ิมเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 339 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด 883,291,912 หุน หรือคิดเปนรอยละ 58.65 ซึ่งเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอ
เปดการประชุม  
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 3 จาก 29 หนา 
 

 อนึ่ง ประธานกรรมการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากขณะนี้ตนเองติดภารกิจราชการสําคัญเรงดวน                    
ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมตลอดการประชุมได ดังนั้นจึงขออนุญาตที่ประชุมนี้มอบหมายให                     
รองประธานกรรมการ คือ นายอภิชาติ จูตระกูล ปฏิบัติหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 
ขอที่ 34 ที่กําหนดวา หากประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมแทน  
 
 จากนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมตามขอบังคับของบริษัท                
โดยประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15/2553 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 
 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 15/2553ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 เมษายน 
2553ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสําเนารายงานการ
ประชุมดังกลาว ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน               
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 15/2553 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 
30 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ  
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,378,702 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 920,378,702 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
 ไมเห็นดวย    จํานวน               -0- เสียง คิดเปนรอยละ       -0- 
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        142,510 เสียง  
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 4 จาก 29 หนา 
 

 กอนที่จะเขาสูการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 2 ประธานฯ ไดขอใหนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีของ
บริษัท ชี้แจงใหที่ประชุมทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ                   
ไดชี้แจงวา สําหรับงบการเงินประจําป 2553 นี้ บริษัทและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเก่ียวกับการรับรูรายได
จากการขายอสังหาริมทรัพย จากเดิมที่ใชวิธีรับรูรายไดตามเกณฑงานที่ทําเสร็จ มาเปนรับรูรายไดทั้งจํานวนเม่ือไดมีการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่สําคัญใหแกผูซื้อแลว หรืออธิบายงาย ๆ วา เปล่ียนแปลงจากวิธีการรับรูรายไดตามขั้น
ความสําเร็จของการกอสราง มาเปนรับรูรายไดเม่ือบริษัทไดกอสรางแลวเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูซื้อแลว ทั้งนี้ การ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งปรับปรุงในป 2552 (“มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม”) และจะมีผลบังคับ
ใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งบริษัทไดถือปฏิบัติกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมจะมีผลบังคับใช เพื่อให                          
งบการเงินของบริษัทเปนสากลมากย่ิงขึ้น และบริษัทก็ไดบันทึกการเปล่ียนแปลงโดยวิธีปรับยอนหลัง โดยถือ                            
เสมือนวาบริษัทไดรับรูรายไดโดยวิธีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนตั้งแตแรกมาโดยตลอด ซึ่งผลกระทบตาง ๆ ของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี ปรากฏอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 6 

 
 เม่ือจบคําช้ีแจงแลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม  
ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป  รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
 และผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 
 ประธานฯ ไดขอใหนายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งนายวันจักร บุรณศิริ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553 ปรากฏอยูใน
รายงานประจําป และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว 
และขอนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานประจําป 2553 และแผนงานประจําป 2554 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 
 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 
 สินทรัพยของบริษัท ณ ป 2553 เติบโตขึ้นจากป 2552 จากจํานวน 25,783 ลานบาท เปน 31,190 ลานบาท 
ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยที่บริษัทไดเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีและ 
บันทึกการเปล่ียนแปลงโดยวิธีปรับยอนหลัง ดังนั้น ตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินป 2552 และ 2553 จึงไดเปล่ียนมาเปน
รับรูรายไดทั้งจํานวนเม่ือไดมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่สําคัญใหแกผูซื้อแลว ตามรายละเอียดที่ผูสอบบัญชีได
ชี้แจงตอที่ประชุมนี้แลว ซึ่งจะทําใหเห็นการเปรียบเทียบไดงายขึ้น  
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 ในสวนของหน้ีสิน เพิ่มขึ้นจาก17,532 ลานบาทในปกอน มาเปน 21,742 ลานบาทในป 2553ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ดังกลาว สวนหน่ึงเปนผลมาจากการออกหุนกูในปที่แลวประมาณ 3,000 ลานบาท และอีกสวนหนึ่งประมาณ 1,000 ลาน
บาท เปนเงินกูสําหรับการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สวนของผูถือหุนก็เพิ่มขึ้นตามอัตรากําไรที่เติบโตขึ้น 
ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 18,755 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17 จากจํานวน 15,972 ลานบาท
ในปกอน ซึ่งการที่รายไดรวมเติบโตเพิ่มขึ้นนี้เปนผลมาจากความสําเร็จในการกอสรางโครงการซึ่งบริษัทไดรับรูรายไดจาก
การโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในปที่ผานมา อยางไรก็ตาม คาใชจายในการดําเนินงานก็ปรับเพิ่มขึ้นดวยประมาณ                          
รอยละ 33 จาก 2,474 ลานบาทในปกอน มาอยูที่ 3,291 ลานบาทในป 2553 อันเปนผลมาจากการที่ผลประโยชนทางภาษี
จากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไดหมดอายุลง ทําใหบริษัทมีคาใชจายภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอนหนา อยางไรก็ดี บริษัทยังคงมีกําไรกอนหักคาใชจายและภาษี หรือ NPBT (Net 
Profit Before Tax) อยูที่ประมาณ 2,846ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 39 ซึ่งเปนผลใหกําไรสุทธิเติบโต
ขึ้นมาอยูที่ 1,898 ลานบาทในป 2553หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 96  
 
  อัตราสวนการเงินที่สําคัญ 
 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) ในป 2553 เติบโตขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 12.14 เปนรอยละ 21.44
อัตราสวนหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Gearing) เพิ่มขึ้นจาก 1.27 เทา เปน 1.55 เทาเม่ือ
เปรียบเทียบกับปกอนหนา สวนอัตรากําไรขั้นตน (GP Gross Profit) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29.48 เปนรอยละ 32.56 สงผลให
อัตรากําไรสุทธิ (NPAT) ในป 2553 เติบโตขึ้นจากรอยละ 6.07 เปนรอยละ 10.12 กําไรตอหุน (EPS) เพิ่มขึ้น จาก 0.66 
บาท (หกสิบสองสตางค) ตอหุน เปน 1.28 บาทตอหุน หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 94 จึงสงผลใหการจายปนผลท่ีจะ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวันนี้ มีอัตราเติบโตขึ้นจากที่ไดรับอนุมัติจายในปกอนอยางมาก เนื่องจากใน
ปนี้ บริษัทเสนอใหจายปนผลเต็มรอยละ 100 
 
 สัดสวนรายไดจากการประกอบธุรกิจป 2553 
 
 โดยภาพรวมแลวจะเห็นวา ในป 2553 บริษัทยังคงมีรายไดหลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย                         
ในสัดสวนประมาณรอยละ 96 สวนรายไดในสัดสวนท่ีเหลือนั้นมาจากธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพยประมาณรอยละ 3 
และมีรายไดอื่น ๆ ประมาณรอยละ 1 เชน รายไดคาเชาจากโครงการเพ่ือเชา เปนตน ทั้งนี้ รายไดจากโครงการเพ่ือขายในป 
2553 อยูที่ประมาณ 17,869 ลานบาท โดยแบงสัดสวนเปนโครงการคอนโดมิเนียม รอยละ 45, ทาวนเฮาส รอยละ 17 และ 
บานเด่ียว รอยละ 38 โดยมีโครงการที่เปดใหมป 2553 รวม 23 โครงการ แบงเปนโครงการบานเด่ียว จํานวน 6 โครงการ 
มูลคาประมาณ 6,916 ลานบาท, ทาวนเฮาส  จํานวน 6 โครงการ มูลคาประมาณ 3,916 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 
จํานวน 11 โครงการ มูลคาประมาณ 16,950 ลานบาท 
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 ในดานของแผนงานในป 2554 นั้น บริษัทมีแผนจะเปดโครงการใหมอีก 23 โครงการ มูลคาทั้งส้ินประมาณ 
30,479 ลานบาท โดยแบงออกเปนโครงการบานเด่ียว 8 โครงการ, ทาวนเฮาส 4 โครงการ, คอนโดมิเนียม 11 โครงการ                
ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 นี้ บริษัทไดเปดโครงการไปแลวจํานวน 4 โครงการ มูลคารวมประมาณ 5,711 ลานบาท 
ไดแก โครงการฮาบิเทีย วัชรพล ซึ่งเปนโครงการบานเด่ียวต้ังอยูบริเวณซอยวัชรพล ปจจุบันมียอดขายอยูที่ประมาณรอยละ 
15, โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ จรัญฯ เฟส 1 ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จดีพอสมควร ปจจุบันมียอดขายอยูที่
ประมาณรอยละ 25, โครงการบี สแควร พระราม 9 ซึ่งเปนโครงการโฮม ออฟฟศ ขณะนี้มียอดขายประมาณรอยละ 10 และ
โครงการคอนโดมิเนียม ชื่อวา ซีล บาย แสนสิริ ต้ังอยูที่บริเวณซอยเอกมัย 12 ซึ่งขณะน้ีมียอดขายประมาณรอยละ 42  
 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอใหแจงตอ                
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน               
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
 จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดย
สรุปดังนี้ 
 
 นายหทัยสรรค ฤดีวงศ ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทไดต้ังสํารองคาใชจายสําหรับคดีที่ถูกฟองรองไวเพียงพอ
หรือไม? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา สําหรับกรณีคดีที่บริษัทถูกฟองรองนั้น บริษัทไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายไวเพียงพอแลว 
 
 นายหทัยสรรค ฤดีวงศ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา เหตุใดจึงมีคดีที่ถูกฟองรองจํานวนมาก และสวนใหญเปน
กรณีที่บริษัทผิดสัญญาใชหรือไม? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ในการทําธุรกิจขนาดใหญยอมมีขอพิพาทเกิดขึ้นได ซึ่งถาหากศาลมีคําพิพากษา
วาบริษัทเปนฝายผิด บริษัทก็ยอมตองปฏิบัติตามคําพิพากษาอยางแนนอน อยางไรก็ตาม หากคดียังไมถึงที่สุด ก็ยังไม
สามารถสรุปวาบริษัทเปนฝายผิดไดแตอยางใด  
 
 นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน สอบถามดังนี้ 
 1. บริษัทจะมีการจัด Roadshow ในตางประเทศหรือไม อยางไร? 
 2. ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปนี้เปนอยางไรบาง? 
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 ประธานฯ ขอให นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบดังนี้ 
 1. บริษัทไดรับการติดตอจากสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่งไดทําการวิเคราะหหุนของบริษัท และไดเชิญผูบริหาร
ของบริษัทไปพบปะผูลงทุนทั้งในและตางประเทศใหมากย่ิงขึ้น เพื่อจะไดแนะนําธุรกิจของบริษัทใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางมากย่ิงขึ้น 
 2. ในสวนของผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 นั้น เปนไปดวยดี ซึ่งนาจะดีกวาที่คาดการณไว  
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามดังนี้ 
 1. เหตุใดรายงานทางการเงินของบริษัทจึงไมมีการคาดการณผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเปน
การสรางความม่ันใจใหแกผูถือหุน อยากทราบวา บริษัทไดมีการจัดทําบทวิเคราะหผลประกอบการในอนาคตของปนี้และ       
ปหนาไวดวยหรือไม? 
 2. เหตุใดอัตรากําไรสุทธิจึงเติบโตอยางกาวกระโดดคอนขางมาก? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถาม ดังนี้ 
 1. บริษัทไดมีการจัดทําประมาณการงบการเงินไว แตทั้งนี้บริษัทจําเปนตองระมัดระวังการเปดเผยขอมูล               
ตอสาธารณชน เพื่อเปนการปฏิบัติตามขอแนะนําของตลาดหลักทรัพย 
 2. ในปที่แลว บริษัทไดพยายามเพิ่มรายไดและลดคาใชจายใหมากที่สุด ประกอบกับสืบเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี ทําใหการรับรูรายไดในสวนของกําไรขั้นตนคอนขางเติบโตขึ้นมาก ซึ่งก็เปนไปตามมาตรฐาน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป ทั้งนี้ จะเห็นวาอัตรากําไรสุทธินั้นอิงกับกําไรขั้นตน ดังนั้น เม่ือกําไรขั้นตนเติบโตอยาง                   
กาวกระโดด จึงทําใหอัตรากําไรสุทธิเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 
  
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุน สอบถามดังนี้ 
 1. บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมมาใชเม่ือใด และหากใชนโยบายบัญชีแบบเดิม บริษัทจะมีรายได
และกําไรในป 2553 เปนเทาใด? 
 2. อยากทราบวา อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) ในป 2553 ซึ่งอยูที่รอยละ 14.9
กับอัตรากําไรสุทธิ มีความแตกตางกันอยางไร? 
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 ประธานฯ ไดขอให นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูตอบคําถามขอที่ 1. ซึ่งไดตอบวา 
บริษัทไดปรับเปล่ียนวิธีการรับรูรายไดจากเดิมที่ใชวิธีรับรูรายไดตามเกณฑงานที่ทําเสร็จ มาเปนรับรูรายไดทั้งจํานวนเม่ือได
มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่สําคัญใหแกผูซื้อแลว โดยในเร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดสรุปไว
แลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6 ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีทําใหยอดรายรับ กําไร 
หนี้สิน และทรัพยสิน ในป 2552 และป 2553 นั้นเปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2554 มีมาตรฐานการ
บัญชีใหมฉบับตาง ๆ ที่มีผลบังคับใชมากกวาสิบฉบับ  ดังนั้น บริษัทจึงไดถือปฏิบัติกอนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมจะมี
ผลบังคับใชในตนป 2554 เพื่อใหงบการเงินของบริษัทเปนสากลตามแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศมากย่ิงขึ้น อีกทั้งเพื่อไมใหมีผลกระทบอยางรุนแรงตองบการเงินของบริษัทเม่ือมีการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหม โดยในสวนของผลกระทบของรายการปรับปรุงในงบดุลและงบกําไรขาดทุนนั้น ขอใหทานผูถือหุนไดพิจารณา
ขอมูลในหมายเหตุประกอบทายงบการเงินขอที่ 6 เปนสําคัญ 
 
 ประธานฯ ไดขอให นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม                  
ขอที่ 2. ซึ่งไดตอบวา อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) นั้น เปนกําไรกอนที่จะเสียภาษีเงินได                  
นิติบุคคลดังนั้น เม่ือหักสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลออกแลว อัตรากําไรสุทธิจึงอยูที่รอยละ 10.1 
  
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทมีกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางไรที่ทําใหสามารถมี
ยอดขายท่ีสูงกวาคูแขงได? 
 
 ประธานฯ ไดขอให นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งไดตอบวา บริษัทมีการ
วางแผนและต้ังเปาหมายในสวนของยอดขายอยูเสมอ โดยพยายามที่จะรักษาสวนแบงการตลาดไวใหไดในระดับตน
เหมือนเชนในปที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญในเร่ืองของการบริหารอัตรากําไรขั้นตนอีกดวย 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามวา คาใชจายในการขายตามท่ีแสดงไวในงบการเงินรวมนั้น 
ปรากฏวา ในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 คอนขางมาก กลาวคือ เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1,064 ลานบาท มาเปน 1,706 ลาน
บาท อยากทราบวาเกิดขึ้นจากสาเหตุใด? 
 
 ประธานฯ ไดขอให นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบวา สาเหตุสวนใหญเปนผลมาจากการที่ผลประโยชนทางภาษีจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไดหมดอายุ
ลง ทําใหบริษัทมีคาใชจายภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งในสวนนี้ถือวาเปนคาใชจายใน
การขายดวย           
 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 9 จาก 29 หนา 
 

 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ในหมวดคาใชจายทางดานการเงินนั้น เห็นไดวา                   
มีจํานวนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ยกตัวอยางเชน ในงบการเงินรวม ปรากฏวา บริษัทมีคาใชจายทางดานการเงินเพิ่มขึ้นจากประมาณ 
123 ลานบาทในป 2552  มาเปนประมาณ 245 ลานบาทในป 2553 โดยที่ขณะนี้สภาวะตลาดการเงินอยูในชวงที่อัตรา
ดอกเบี้ยเปนขาข้ึน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูก็นาที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งยอมจะสงผลใหบริษัทมีภาระดอกเบ้ียจาย
เพิ่มขึ้นแนนอน จึงขอฝากใหคณะกรรมการดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียงและผลประโยชนตาง ๆ อยางเครงครัดดวย 
 
 นอกจากนี้ นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุน ยังไดสอบถามเพิ่มเติมวา เม่ือพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ปรากฏวา ในป 2552 บริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 723 ลานบาท ซึ่งไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไปประมาณ 468 ลานบาท แตพอมาในป 2553 บริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงขึ้นเปนประมาณ 2,600 ลานบาท 
แตกลับเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลนอยลง คือ เหลือเพียงประมาณ 179 ลานบาท อยากทราบวาเปนเพราะเหตุใด? 
 
 ประธานฯ ไดขอให นายวรเดช ทิมชาติทอง ผูอํานวยการฝายบัญชี เปนผูตอบคําถาม ซึ่งไดตอบวา กรณีกําไร
กอนภาษีเงินไดนิติบุคคลของป 2553 ประมาณ 2,600 ลานบาทที่แสดงไวในการเงินเฉพาะกิจการนั้น มีรายรับบางสวน
ประมาณ 1,400 ลานบาท ที่มาจากเงินปนผลท่ีบริษัท (แสนสิริ) ไดรับมาจากบริษัทยอย ซึ่งแสนสิริไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินปนผลจํานวนนี้มารวมคํานวณเปนเงินไดของนิติบุคคลอีก เนื่องจากในตอนท่ีบริษัทยอยจายเงินปนผลมานั้น บริษัท
ยอยเหลานั้นไดเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรไปเรียบรอยแลว ซึ่งกรณีนี้เปนไปตามหลักเกณฑในประมวลรัษฎากร 
สวนในประเด็นเร่ืองการเสียภาษีนิติบุคคลนอยลงกวาปกอน มีสาเหตุมาจากการที่ผลประโยชนทางภาษีจากนโยบายการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไดหมดอายุลง ทําใหบริษัทมีคาใชจายภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา จึงสงผลใหบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลนอยลงดังกลาว 
 
 นายศราวุธ อนรรฆธรรม ผูถือหุน สอบถามวา เทาที่ทราบจากขอมูลของป 2552 พบวา อัตรากําไรขั้นตนของ
โครงการแนวราบ จะอยูที่ประมาณรอยละ 30.4 ในขณะท่ีอัตรากําไรขั้นตนของป 2553 อยูที่ประมณรอยละ 32.1 สวน
โครงการคอนโดมิเนียมมีอัตรากําไรขั้นตนในป 2552 ประมาณรอยละ 28.5 ในขณะท่ีอัตรากําไรขั้นตนของป 2553 อยูที่
ประมณรอยละ 35.1 อยากทราบวา บริษัทไดต้ังเปาหมายสําหรับอัตรากําไรขั้นตนของโครงการบานเด่ียวและโครงการ
คอนโดมิเนียมไวประมาณรอยละเทาใด? 
 
 ประธานฯ ไดขอใหนายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบวา บริษัทไดพยายามลดคาใชจายอยางตอเนื่อง เชน ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเอง ทําใหสามารถควบคุมคาใชจาย
ในดานของตนทุนไดดีขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้คาดวาอัตรากําไรขั้นตนของโครงการบานเด่ียวนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 30-33 
สวนโครงการคอนโดมิเนียมนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 33-35 โดยเฉล่ีย ฉะนั้นในปนี้ บริษัทคาดวาอัตรากําไรขั้นตนอาจจะ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 จากอัตราเฉล่ียที่ประมาณรอยละ 32-33 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 10 จาก 29 หนา 
 

 นายศราวุธ อนรรฆธรรม ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. บริษัทไดประมาณการยอดขาย Pre-sale ไวประมาณสามหม่ืนลานบาท ใชหรือไม? และในปนี้คาดวาจะมี
ยอดขาย Pre-sale ประมาณเทาใด? 
 2. จากขอมูลของนักวิเคราะหบางแหง ใหความเห็นวา ในปนี้บริษัทจะสามารถรับรูไดไดถึง 19,000 ลานบาท 
อยากทราบวา มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด? 
 3. จากขอมูลการประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไตรมาสท่ีสามของปที่แลว ทราบวา 
บริษัทจะมียอดรับรูรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมในปนี้ประมาณ 5,700 ลานบาท อยากทราบวา ณ ปจจุบัน บริษัทมี
ยอดขายอยูที่เทาใด? 
 4. ขณะนี้โครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษมีความคืบหนาอยางไรบาง? 
 5. อยากทราบวา คาใชจายในการขายและบริหารในปนี้จะเพิ่มสูงขึ้น หรืออยูในระดับเดียวกันกับปกอน? 
 
 ประธานฯ ไดขอใหนายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบดังนี้ 
 1. จํานวนสามหม่ืนลานบาทที่กลาวถึงขางตน เปนมูลคาโครงการ ไมใชยอดขาย Pre-sale ซึ่งในปนี้คาดวา
ยอดขาย Pre-sale นาจะเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 10 
 2. เร่ืองการรับรูรายไดในปนี้นั้น คาดวามีความเปนไปไดตามขอมูลที่นักวิเคราะหไดแสดงความเห็นไว  
 3. ยอดขาย ณ ปจจุบันนาจะใกลเคียงกับขอมูลที่กลาวอางถึงขางตน เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมที่เปด
ขายมาต้ังแตป 2552 ไดมีการโอนกรรมสิทธิ์และรับรูรายไดตามเกณฑทางบัญชีแลว 
 4. สําหรับโครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษนั้น ขณะที่ไดดําเนินการตกแตงเรียบรอยแลว ลูกคาสามารถเขาชม
โครงการได แตบริษัทยังไมไดเปดรับจองโครงการ 
 5. บริษัทคาดวา คาใชจายในการขายและบริหารในปนี้นาจะใกลเคียงกับปกอนหนา อยางไรก็ตาม คาดวา
บริษัทจะสามารถลดคาใชจายใหสอดคลองกับรายรับที่เพิ่มขึ้นได 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุน สอบถามวา ในปนี้บริษัทคาดวาจะใชงบประมาณสําหรับการโฆษณาจํานวน
เทาใด และบริษัทมีนโยบายกําหนดคาใชจายในการโฆษณาไวเปนรอยละเทาใด? 
 
 ประธานฯ ไดขอให นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบวา บริษัทไดต้ังงบประมาณสําหรับการโฆษณาไวประมาณรอยละ 3 ของมูลคาการขาย ซึ่งเปนอัตราที่ใชในการ
ควบคุมงบประมาณของโครงการดวย สวนในแงของคาใชจายดานการโฆษณานั้น บริษัทยังคงจําเปนตองสรางแบรนดของ
แสนสิริใหแข็งแกรงตอไป เพื่อสนับสนุนยอดขายไปอยางตอเนื่อง จึงยังคงมีคาใชจายในสวนน้ีอยู 
 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 11 จาก 29 หนา 
 

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาว
สรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการ
ดําเนินงานประจําป 2553 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,813,136 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 920,813,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99999 
 ไมเห็นดวย    จํานวน              100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00001  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        162,010 เสียง  
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุซึง่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 ประจํารอบปบัญชี 2553 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด                        
พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 39 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป จึงขอเสนอให                 
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป และสรุปขอมูลทางการเงิน ตามลําดับ ซึ่งไดจัดสงใหกับ
ทานผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                  
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน              
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจํารอบปบัญชี 2553 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ  
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 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,832,636 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 912,640,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.11033 
 ไมเห็นดวย    จํานวน    8,192,384 เสียง คิดเปนรอยละ   0.88967  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        142,510 เสียง  
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผลในรูปของหุนปนผล 
   และเงินสด สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ในวาระน้ีเปนการพิจารณาเก่ียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ ซึ่งประกอบดวยเร่ือง
สําคัญสองประการ อันไดแก ประการแรก คือ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน และประการที่สอง คือ การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจายปนผล ซึ่งตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
กําหนดไววา บริษัทจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว 
 
 จากผลการดําเนินงานตามที่ไดนําเสนอในวาระกอนแลวนั้น ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิและไมมียอดขาดทุน
สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายไดตามนัยของมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณา
จายปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 41โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 
 ผลการดําเนินงานประจําป 2553 ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท 
ประจํางวดปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (กําไรสุทธิเฉพาะสวนที่เปนของบริษัทไมรวมสวนที่เปนของ                            
ผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) จํานวน 1,897,732,044.16 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553จํานวน 121,068,528.89บาท เพื่อเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย(โดยที่กําไรในสวนที่จัดสรรเปนทุนสํารองดังกลาวเปนกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) 
ทั้งนี้ เม่ือหักเงินสํารองตามกฎหมายแลว คงเหลือเปนกําไรที่สามารถจายเปนปนผลไดประมาณ 1,776,663,515.27 บาท 
คิดเปนตอหุนไดประมาณหุนละ 1.17975 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายปนผลประจําป 
2553 ในรูปของหุนปนผลและเงินสด ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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   1. จายปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 250,993,282 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัท ในอัตรา 6 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.061775 บาท ในกรณีที่คํานวณหุน
ปนผลแลวมีเศษหุน บริษัทจะทําการตัดเศษหุนดังกลาวทิ้ง และจายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนสําหรับเศษของหุนที่ตัดทิ้งนั้น
แทน ในอัตราหุนละ 1.061775 บาท  
 
   2. จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.117975 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 
 
  โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับปนผลในรูปของหุนปนผลและเงินสด รวมกันเปน
เงิน 1.17975บาท ตอหุน โดยกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผลพรอมกันภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                 
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน                  
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบ           
โดยสรุปดังนี้ 
 
 1. นายสุพัฒน วงศสิโรจนกุล ผูถือหุน สอบถามวา การจายปนผลเปนหุนสามัญนี้จะมีผลดีตอผูถือหุน
อยางไร? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา จากประวัติการจายปนผลที่ผานมาน้ัน บริษัทไดจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผลมาโดย
ตลอด และสําหรับการจายปนผลประจําป 2553 นี้ บริษัทพยายามที่จะจายปนผลใหแกผูถือหุนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
จึงไดเสนอจายปนผลเต็มอัตรารอยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทเห็นวา ผูถือหุนที่ไดรับหุนปนผล นาจะสามารถขายทํากําไรได                  
ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถท่ีจะดํารงเงินทุนไวเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินและนําไปสรางความ
เจริญเติบโตตอไปในอนาคต 
 
 2. นายพรศักด ฮอศิริมานนท ผูถือหุน สอบถามวา การจายปนผลเปนหุนสามัญซ่ึงจะทําใหมีจํานวนหุนเพิ่ม
มากขึ้นนั้น ในอนาคตจะมีผลกระทบตอผูถือหุนที่จะไดรับปนผลลดลงหรือไม? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา โดยสวนตัวคิดวา การจายปนผลเปนหุนสามัญ ไมนาที่จะทําใหผูถือหุนไดรับ           
ปนผลลดลงแตอยางใด 
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 3. นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุน สอบถามวา การจายปนผลเปนหุนสามัญนั้น บริษัทคํานวณอยางไร? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมายแลว บริษัทมีกําไรที่สามารถจายเปนปนผล 
ไดประมาณหุนละ 1.17975 บาท โดยเสนอแบงจายเปนสองสวน คือ จายในรูปของหุนปนผล ซึ่งคิดเปนการจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 1.061775 บาท และจายในรูปของเงินสดในอัตราหุนละ 0.117975  บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย 
 
 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาว
สรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล ดังนี้ 
 
 1. จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 จํานวน 121,068,528.89 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายโดยที่กําไรในสวนที่จัดสรรเปนทุนสํารองดังกลาวเปนกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 
 2. จายปนผลประจําป 2553 ในรูปของหุนปนผลและเงินสด ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
    2.1 จายปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 250,993,282 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท ใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.061775บาท ในกรณีที่
คํานวณหุนปนผลแลวมีเศษหุน บริษัทจะทําการตัดเศษหุนดังกลาวทิ้ง และจายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนสําหรับเศษของหุน
ที่ตัดทิ้งนั้นแทน ในอัตราหุนละ 1.061775บาท  
 
    2.2 จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.117975บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย             
ในอัตรารอยละ 10 
 
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตนทุกประการ 
   
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,819,136หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน  920,813,136 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99935 
 ไมเห็นดวย    จํานวน            6,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00065  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน         156,010 เสียง  
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 15 จาก 29 หนา 
 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย  
  และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน 
  จดทะเบียน 
 
 ประธานฯแถลงตอที่ประชุมวา ณ ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 15,991,205,802.64 บาท แบง
ออกเปน 3,736,263,038 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท โดยมีหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวทั้งส้ิน 
1,505,959,692 หุน ซึ่งขณะน้ีบริษัทประสงคจะยกเลิกหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 1,405,072,320 
หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ยกเลิกหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยภายใตโครงการ ESOP # 5 เฉพาะในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
จองซื้อ จํานวน 7,050,000 หุน 
  
 2. ยกเลิกหุนที่สํารองเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (SIRI-W1) ที่เหลือจากการจัดสรร จํานวน 22,320 หุน 
 
    3. ยกเลิกหุนที่สํารองไวตามแผนการเพิ่มทุนที่จะจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เปน
จํานวน 1,398,000,000 หุนซึ่งบริษัทไดยกเลิกแผนการเพิ่มทุนดังกลาวแลว 
 
    ในการนี้ ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา หลังจากการยกเลิกหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่กลาว
ขางตนแลว บริษัทยังคงเหลือหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิของ SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6 รวมทั้งส้ินจํานวน 825,231,026 หุน  
 
    ทั้งนี้เม่ือนําจํานวนหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตนมารวมกับหุนที่
ออกจําหนายและเรียกชําระแลว ณ ปจจุบัน จํานวน 1,505,959,692 หุน แลว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน (ภายหลังการ        
ลดทุนจดทะเบียนดังกลาว) ทั้งส้ิน 9,977,496,273.04 บาท แบงออกเปน 2,331,190,718 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 
บาท 
 
 นอกจากนี้ ขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการลดทุนขางตนบริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดวย 
 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 16 จาก 29 หนา 
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 15,991,205,802.64 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 9,977,496,273.04 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 1,405,072,320 หุนและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ 
ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ             
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน                  
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
15,991,205,802.64บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 9,977,496,273.04 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา
ออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 1,405,072,320 หุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้ 
 
 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 9,977,496,273.04 บาท 
     แบงออกเปน  2,331,190,718 หุน 
     มูลคาหุนละ 4.28 บาท       
     โดยแยกออกเปน 
     หุนสามัญ        2,331,190,718 หุน   
     หุนบุริมสิทธิ                      -        หุน” 
   
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตนทุกประการ 
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 921,002,246 หุน 
  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน  920,771,236 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97492 
 ไมเห็นดวย    จํานวน                -0- เสียง คิดเปนรอยละ           -0-  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน         231,010 เสียง คิดเปนรอยละ   0.02508 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 17 จาก 29 หนา 
 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุนสามัญใหม 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทจะจายปนผลเปนหุนสามัญ ประกอบกับการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อันไดแก  
 
 1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายใหแก            
ผูถือหุนเดิม คร้ังที่ 1 (SIRI-W1) 
 2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 5 (โครงการ ESOP # 5) 
 3. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คร้ังที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) 
 
 ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองสํารองหุนสามัญเพื่อรองรับการจายหุนปนผล และรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว               
 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
9,977,496,273.04 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม11,641,589,650.96 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
388,806,864 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท พรอมทั้งจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวเพื่อรองรับการ                         
จายหุนปนผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (SIRI-W1,                          
ESOP # 5 และ ESOP # 6) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งบริษัท
ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ          
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน              
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติมประธานฯจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 9,977,496,273.04 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหม11,641,589,650.96 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 388,806,864 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 
บาท และจัดสรรหุนสามัญใหม ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 18 จาก 29 หนา 
 

 1. จัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 250,993,282 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 
    2. จัดสรรหุนสามัญใหม จํานวน 137,813,582 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6) อันเนื่องมาจากการประกาศจายปนผลเปน
หุนสามัญของบริษัท ซึ่งมีผลทําใหบริษัทตองปรับอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษัท 
 
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตนทุกประการ 
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,996,246 หุน 
  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน  920,765,236 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97492 
 ไมเหน็ดวย    จํานวน         69,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.00749 
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน         162,010 เสียง คิดเปนรอยละ   0.01759 
 
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท  
   เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 6 ขางตน บริษัทจึง
จําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท 
ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ัง
นี้ ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน                 
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติมประธานฯจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้ 
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 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 11,641,589,650.96 บาท 
  แบงออกเปน                     2,719,997,582 หุน 
     มูลคาหุนละ 4.28 บาท       
                    โดยแยกออกเปน 
     หุนสามัญ                      2,719,997,582 หุน   
     หุนบุริมสิทธิ                        -      หุน” 
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 921,002,246 หุน 
  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 920,765,236 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97427 
 ไมเห็นดวย    จํานวน          6,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00065 
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        231,010 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.02508 
 
วาระที่ 8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหนงตามวาระ  
 
 ประธานฯ  แถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญประจําป ซึ่ง
รายนามกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงในปนี้ รวม 4 ทาน ประกอบดวย 
 
   (1) นายโกวิทย  โปษยานนท - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
   (2)  นายวิรัตน  เอื้อนฤมิต  - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
   (3)  นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล  - กรรมการ 
   (4)  นางนุชนาถ ปณฑวังกูร  - กรรมการ 
 
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                  
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน              
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  ในการนี้ ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการท่ีเสนอแตงต้ังเปนรายบุคคล 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ทาน ไดแก นายโกวิทย                         
โปษยานนท, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต, นายเกรียงไกร เธียรนุกุล และ นางนุชนาถ ปณฑวังกูร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  
 
 โดยที่ประชุมไดมีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 (1) นายโกวิทย โปษยานนท 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,992,036 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย  จํานวน 920,887,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98859 
 ไมเห็นดวย   จํานวน        105,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.01141  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        162,110 เสียง  
 
 (2) นายวิรัตน เอ้ือนฤมิต 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,992,036 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย  จํานวน 920,956,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99609 
 ไมเห็นดวย   จํานวน          36,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00391  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        162,110 เสียง  
 
 (3) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล   
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,992,036 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย  จํานวน 920,956,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99609 
 ไมเห็นดวย   จํานวน 36,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00391  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        162,110  เสียง  
 
 (4) นางนุชนาถ ปณฑวังกูร 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,992,036 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
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 เห็นดวย  จํานวน 920,956,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99609 
 ไมเห็นดวย   จํานวน          36,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00391  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        162,110 เสียง  
 
 ทั้งนี้ นายโกวิทย โปษยานนท และนายวิรัตน เอื้อนฤมิต  ซึ่งไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงนั้น มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 
 
วาระที่ 9. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจําป 2554 
  
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตรา
คาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2554 ในอัตราดังตอไปนี้ 
 
  คาตอบแทนคณะกรรมการ  กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เทากับอัตราท่ีจาย
ในป 2553 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง  โดยกําหนดเพดานในการ
จายไวไมเกินเดือนละ 2 คร้ัง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกวา 2 คร้ัง  ใหจายเบี้ยประชุม
กรรมการเพียงเทาอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 คร้ังแรกเทานั้น  
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝายจัดการไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากความ
เจริญเติบโตของบริษัทอยางตอเน่ืองติดตอกันมาเปนเวลานานหลายปนอกเหนือจากฝายจัดการและพนักงานแลว 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสรางความเจริญเติบโตดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ ประจําป 2554 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 2553 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตรา 50,000 บาท ตอเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท 
ตอเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแตละคน 
 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอใหแจงตอ                  
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุน              
ทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือ
ขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 
 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 921,154,146 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 920,887,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97100 
 ไมเห็นดวย    จํานวน         55,500 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00603  
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        211,610 เสียง  คิดเปนรอยละ0.02297 
 
 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 23 จาก 29 หนา 
 

วาระที่ 10. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 
 
 ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554และกําหนดคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อผูสอบบัญชี เลขที่ผูสอบบัญชี จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล  3516 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
2. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต   3970 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
3. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร 3853 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
4. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  3182 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปน

ระยะเวลา 5 ปนับต้ังแตป 2549 
 
 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดคา
สอบบัญชีไวเปนจํานวนเงิน 1,800,000บาท หรือลดลงรอยละ 20.88 เม่ือเทียบกับปกอนที่กําหนดไว 2,275,000บาท 
นอกจากนี้ บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย  
 
  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท             
และบริษัทยอยดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ                 
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 
  
  ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอใหแจงตอ                 
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา ผูถือหุนทุก
ทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบ           
โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 



 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 24 จาก 29 หนา 
 

 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา เพราะเหตุใดคาสอบบัญชีของปนี้จึงไดลดลงจากปกอน? 
 
 ประธานฯ ขอใหนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูตอบคําถาม ซึ่งไดตอบวา เนื่องจาก
บริษัทมีระบบบัญชีที่ดีขึ้น อีกทั้งไดมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่ดีขึ้นดวย ประกอบกับสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
ไดทําการสอบบัญชีของบริษัทมาแลวหลายป จึงมีความคุนเคยกับงบการเงินของบริษัทมากขึ้นกวาแตกอน ดังนั้น สํานัก
งานฯ จึงไดพิจารณาปรับลดคาสอบบัญชีลงตามอัตราท่ีเสนอขางตน 
 
 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปน
มติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงต้ัง หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3156 หรือ นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธ
นากร หรือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,800,000บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 
  ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 920,923,036 หุน 
  ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นดวย    จํานวน  920,887,036 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99609 
  ไมเห็นดวย    จํานวน         36,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00391  
  โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง จํานวน        231,110 เสียง  
 
วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 51. เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
  ตราประทับของบริษัท 
 
  ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากปจจุบันบริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ (Logo) 
ของบริษัท จึงสมควรแกไขตราประทับของบริษัทใหสอดคลองกัน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุม               
ผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 51 เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการ
ประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
 
 





 
 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 16/2554 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                                      หนา 26 จาก 29 หนา 
 

  จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถามและคําตอบ
ดังนี้ 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา เขาใจวาแนวคิดในการออกหุนกูมีมาหลายปแลว ซึ่งในปนี้ก็ไดมีการขอ
อนุมัติออกหุนกูอีกจํานวน 3,000 ลานบาท ไมทราบวาจํานวนหุนกูที่จะขออนุมัตินี้มีที่มาอยางไร และมีโอกาสที่บริษัทจะ
ออกหุนกูหรือไม หรือวาเปนเพียงการขอมติที่ประชุมเผ่ือไวเทานั้น? 
 
  ประธานฯ ตอบขอซักถามวา จนถึงขณะน้ีบริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูไปแลวรวม 4 คร้ัง                          
คิดเปนวงเงินทั้งส้ิน 4,000 ลานบาท ทั้งนี้ วงเงินหุนกูที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาในวาระน้ีเปนเพียงประมาณการเทานั้น 
สวนคําถามที่วาบริษัทจะสามารถออกหุนกูไดหรือไม คงตองพิจารณาเร่ืองภาวะดานตลาดเงินที่เอื้ออํานวยประกอบดวย 
อยางไรก็ดี ขณะน้ีบริษัทยังไมมีความจําเปนตองออกหุนกูในคราวเดียวเต็มวงเงิน 3,000 ลานบาท 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา การขออนุมัติออกหุนกูในวาระน้ีมีความเก่ียวของกับการจายปนผลเปน
หุนหรือไม อยางไร?  
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา การออกหุนกูเปนแนวทางหนึ่งในการเตรียมการเร่ืองคงอัตราดอกเบี้ยไว ซึ่งจะมี 
ผลดีในสภาวะท่ีดอกเบี้ยอยูในขวงขาขึ้น แตไมไดมีความเก่ียวของกันกับการจายปนผลเปนหุน  
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา ภาระดอกเบี้ยสําหรับการออกหุนกูในครั้งนี้ คิดเปนอัตราเทาใด และ
บริษัทคาดวาจะออกหุนกูไดเม่ือใด? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทยังไมไดกําหนดวาจะออกหุนกูเม่ือใด ขึ้นอยูกับสภาะตลาดทางการเงิน
เปนสําคัญ ซึ่งถาเปนสภาวะที่ดอกเบี้ยอยูในชวงขาลง บริษัทก็คงไมออกหุนกู ดังนั้น ขณะน้ีจึงยังไมสามารถกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่แนนอนได  
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาว
สรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูวงเงินรวมไมเกิน 3,000 ลานบาท หรือเงิน
สกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาทจํานวนดังกลาว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร
หมายเลข 1 เร่ือง “รายละเอียดโคการหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย” แนบทายรายงานการประชุมนี้และถือเปนสวน
หนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดวย  
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 ในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 922,534,255 หุน 
 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดวย    จํานวน 920,906,645 เสียง คิดเปนรอยละ 99.82357 
 ไมเห็นดวย     จํานวน     1,386,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.15024 
 โดยมีผูถือหุนงดออกเสียง   จํานวน        241,610 เสียง   คิดเปนรอยละ   0.02619 
 
วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดกําหนดไว
วา ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได จะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 จากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไวในวาระ
ตาง ๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดยสรุปดังนี้ 
  
 ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวา เพราะเหตุใดผูใหบริการ Internet Broadband ในโครงการของ
บริษัทจึงมี บมจ. ทีโอที (“TOT”) เพียงรายเดียว อยากทราบวา บริษัทมีขอตกลงเปนพิเศษกับ TOT หรือไม อยางไร? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทไมไดทําขอตกลงพิเศษใด ๆ ไวกับ TOT โดยในการสมัครขอใชบริการ 
Internet Broadband นั้น บริษัทจะทําการติดตอกับผูใหบริการตามเขตพื้นที่ที่ใหบริการเปนสําคัญ โดยในบางโครงการที่
เปนเขตพื้นที่ที่ บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน (“True”) ไดรับสัมปทานดูแลอยู บริษัทก็ไดทําการติดตอกับ True เพื่อเขามา
ใหบริการในโครงการน้ัน ๆ 
 
 ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามดังนี้ 
 1. บริษัทมีโครงการใดบางที่กอสรางไปกอนโดยที่ยังไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักวิเคราะหผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอม? 
 2. โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริอนุญาตใหเล้ียงสุนัขไดใชหรือไม? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถาม ดังนี้ 
 1. ในอดีตที่ผานมานั้น มีบางโครงการท่ีบริษัทไดดําเนินการกอสรางไปกอนที่จะไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมแตในระยะหลังมาน้ี บริษัทและบริษัทในเครือไดดําเนินการตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมทุกประการ ทั้งนี้เพื่อลดปญหาที่จะกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมในอนาคต 
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 2. การที่โครงการคอนโดมิเนียมแหงใดจะอนุญาตใหเล้ียงสัตวในโครงการไดหรือไมนั้น เปนกรณีที่ตองตกลง
รวมกันระหวางคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดกับเจาของรวมผูพักอาศัยในโครงการเปนสําคัญ บริษัทไมอาจกําหนด
รายละเอียดในเร่ืองดังกลาวได 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุน สอบถามดังนี้ 
 1. บริษัทมีแผนจะเปดตัวโครงการใหมที่บริเวณถนนเพลินจิตเม่ือใด? 
 2. บริษัทมีตนทุนเฉลี่ยทางการเงินเปนจํานวนเทาใด? 
 3. สําหรับโครงการลงทุนในตางประเทศนั้น บริษัทมีการมีมาตรการที่จะลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราอยางไรบาง? 
 4. โลโกใหมของบริษัทที่มีรูปลักษณะเปนชั้น ๆ เรียงขึ้นไป รวม 6 ชั้น มีความหมายวาอยางไร? 
 
 ประธานฯ ขอให นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการและประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ เปนผูตอบคําถาม ซึ่งได
ตอบ ดังนี้   

 1. สําหรับโครงการใหมที่บริเวณถนนเพลินจิต ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการประกวดแบบ คาดวาจะสามารถ
เปดขายไดในชวงปลายปนี้ 
 2. บริษัทมีตนทุนเฉลี่ยทางการเงินในขณะนี้อยูที่ประมาณรอยละ 5.28 
 3. บริษัทตระหนักดีวา โครงการลงทุนในตางประเทศยอมมีความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอยาง
หลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนโครงการทั้งหมดของกลุมแสนสิริแลว จะเห็นวา การลงทุนใน
ตางประเทศนี้เปนสัดสวนที่นอยมาก คือ ประมาณ 600 ลานบาทเทานั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจจะยังไมนํารายรับในโครงการท่ี
ตางประเทศกลับเขามาในไทย โดยอาจจะนําไปลงทุนตอไป ซึ่งตราบใดที่บริษัทยังไมไดนําเงินรายรับดังกลาวกลับเขามาใน
ไทย ก็อาจจะยังไมมีประเด็นในดานของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 
 4. บริษัทไดออกแบบโลโกใหมใหสอดคลองกับภาพลักษณของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความม่ันคงและมีการ
พัฒนาขึ้นไปเปนลําดับ โดยลักษณะของโลโกทีเ่รียงเปนชั้นๆ ขึ้นไปนั้น เปนการจัดรูปแบบใหดูสวยงามตามความเหมาะสม 
 
 นายศักดา ต้ังศักด์ิสถิตย ผูถือหุน สอบถามตอไปวา การท่ีบริษัทจะนําเงินรายรับจากการลงทุนในตางประเทศ
ดังกลาวขางตนไปลงทุนตอนั้น หมายความวา บริษัทตองการที่จะใหมีโครงการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น หรือวามีการ
ต้ังเปาหมายสําหรับยอดขายไวเปนรอยละเทาใดของรายไดหรือไม? 
 
 ประธานฯ ตอบขอซักถามวา การลงทุนในตางประเทศนี้เปนสัดสวนที่นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวน
โครงการทั้งหมดของกลุมแสนสิริ ซึ่งเปนไปตามที่กลาวแลวขางตน โดยที่หากสภาวะตลาดในตางประเทศเอื้ออํานวยมาก
ขึ้น การลงทุนในลักษณะนี้ก็อาจจะสามารถสรางกําไรใหกับบริษัทไดเปนอยางดีก็ได 
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 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม และไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม
และขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 อนึ่งหลังจากเร่ิมการประชุมไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจํานวนผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจากณเวลาท่ีเปดประชุมรวมทั้งส้ินเปน 406 ราย นับจํานวนหุนที่ถือ
รวมกันไดทั้งส้ิน 922,314,356 หุน คิดเปนรอยละ 61.24 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
 
      ลงชื่อ           -อภิชาติ จูตระกูล-  ประธานที่ประชุม 
                         (นายอภิชาติ จูตระกูล)  
 
      ลงชื่อ         -นพพร  บุญถนอม-   เลขานุการในที่ประชุม 
                         (นายนพพร  บุญถนอม)  /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ        -จินดา  เอี่ยมศริยารักษ-  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ) 
 
 
 
 


