
  

       รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 
ของ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2550 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน  4,665  ราย       ถือหุนรวม         1,473,628,692  หุน 

  
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม                        144  ราย ถือหุนรวม           788,137,610  หุน 
 

กอนเริ่มการประชุม เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุนใน         

ครั้งนี้ จํานวน 9 ทาน รวมทั้งตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จํานวน 1 

ทาน ดังนี้ 

 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ  
 2. นายวิศาล เชาวนชูเวชช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 3. นางสาวจิตรา ศรีสาคร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 4. นายดนุชา สินธวานนท กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 5. นายอภิชาติ จูตระกูล กรรมการ และประธานอํานวยการ 

 6. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

 7. นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
 8. นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี 

 9. นายนพพร บุญถนอม กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 
 ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 
 
ผูสอบบัญชทีี่เขารวมประชุม 
 1. นางพูนนารถ วัฒนวงศ ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เลขานุการในที่ประชุม / ผูบันทึกรายงานการประชุม    
 1. นายนพพร   บุญถนอม  

 2.   นางสาวจินดา   เอี่ยมศริยารักษ 

 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 2 จาก 16 หนา 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 
 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม  

 

 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และไดแถลงตอ                  

ที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 144 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด   788,137,610 หุน                  

หรือ คิดเปนรอยละ 53.48   ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม       

ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง           

ตาง ๆ โดยมอบหมายให นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการประชุม  
 
 กอนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  ได

กลาวชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแต

ละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 
 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวม

ประชุมทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรือ

งดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติ

เปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะ

ขอใหผูถือหุ นที ่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  ซึ่งบริษัทไดแจกบัตร

ลงคะแนนใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมใน

บัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัท

ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 

 

 2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

 
 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละ

ระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม

ประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ  

 

 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาใน

หนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ 
 
 4. สําหรับกรณีที่ผูถือหุนตองการถามคําถาม ใหความเห็น หรือมีขอเสนอแนะ ขอใหกลาวแนะนําตัว         

โดยแจงชื่อ-สกุลใหที่ประชุมทราบดวย 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 3 จาก 16 หนา 
 

 จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ เรียง

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 

 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550            

ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกลาว (ส่ิงที่สงมาดวย 1) ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว        

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชมุ 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 4 จาก 16 หนา 
 

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป  รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
 และผลการดําเนินงานประจําป 2549  
 
 นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส แถลงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2549 ปรากฏอยูในรายงานประจําป และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และสรุปขอมูลทางการเงิน 

(ส่ิงที่สงมาดวย 2 และ 3 ตามลําดับ) ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว ทั้งนี้ รองกรรมการผูจัดการ

อาวุโส ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 โดยแสดงขอมูลบนหนาจอของหองประชุม ซึ่งมีสาระสําคัญ

โดยสรุป ดังนี้ 

 
  ความคืบหนาของโครงการ 
 
 โครงการของบริษัทที่เปดขายในปที่ผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่เปดขายในป 2547 และ 

2548 จะเห็นไดวา มีจํานวนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นเปนจํานวนมาก กลาวคือ ในป 2547 มีโครงการที่เปดขายจํานวน 9 

โครงการ, ในป 2548 มีโครงการที่เปดขายอีก 10 โครงการ สวนในป 2549 มีโครงการที่เปดขายทั้งส้ิน 23 โครงการ  โดยที่

จํานวน 23 โครงการนี้ แบงออกเปนทาวนเฮาส จํานวน 7 โครงการ, คอนโดมิเนียม จํานวน 12 โครงการ และบานเดี่ยว 4 

โครงการ  

 

 สําหรับบานเดี่ยวนั้นเปนโครงการของกลุมแสนสิริ โดยแบงออกเปนโครงการนาราสิริ, โครงการเศรษฐสิริ, 

โครงการสราญสิริ และโครงการบานพรอมพัฒน สวนคอนโดมิเนียมและทาวนเฮาสนั้นเปนโครงการของบริษัท พลัส                  

พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่แสนสิริถือหุนอยูทั้งหมดรอยละ 100 ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมจะแบงออกเปน 2 แบรนด 

คือ คอนโดวัน ซึ่งเปดตัวเมื่อปลายไตรมาสที่ 1 ของปที่แลว และคอนโดวัน เอ็กซ ซึ่งเปดตัวเมื่อประมาณไตรมาสที่ 2 ของป

ที่แลว นอกจากนี้ยังมีโครงการทาวนเฮาสอีก 7 โครงการ 

 

 ลําดับตอมา รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดนําเสนอภาพกิจกรรมทางการตลาดบนหนาจอของหองประชุม 

ซึ่งเปนภาพกิจกรรมตาง ๆ ที่แสนสิริไดทํารวมกับลูกคาในป 2549 – 2550 อันไดแก  
 1. งาน Living in Style at Siam Paragon เมื่อปลายไตรมาสที่ 1 ของปที่แลว  

 2. งาน Living Plus 2006 ซึ่งจัดขึ้นที่ Siam Paragon  

 3. งาน Elle Fashion Week 2006  

 4. งาน Let’s Plus at Park Paragon (ลานหนาสยามพารากอน) เมื่อสองเดือนที่ผานมา 

 

 นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดงาน ณ โครงการตาง ๆ อีกดวย เชน โครงการเศรษฐสิริ ประชาชื่น, โครงการบุราสิริ 

สนามบินน้ํา, โครงการสราญสิริ ราชพฤกษ, โครงการบานพรอมพัฒน และโครงการ My Condo สาทร-ตากสิน เปนตน 
 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 5 จาก 16 หนา 
 

 ในดานความคืบหนาและความสําเร็จของโครงการตาง ๆ นั้น ในสวนของบานเดี่ยวและทาวนเฮาส บริษัทมี

โครงการตาง ๆ ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จและสงมอบใหกับลูกคาเปนลําดับ อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม, เดอะลาไน สาทร, 

บานสิริสีลม, บานสิริทเวนตี้โฟร, สิริเรสซิเดนซ (ในซอยสุขุมวิท 24), บานแสนเพลินที่อําเภอหัวหิน เปนตน สวนโครงการ

ของบริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด เชน โครงการสุขุมวิท พลัส ตั้งอยูที่พระโขนง, พลัส ออน เดอะพอนด และพลัส บาย 

เดอะการเดน ซึ่งที่กลาวมาขางตนเปนโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่แลวเสร็จและสงมอบใหกับลูกคาในป 2549  

 
  รายงานผลประกอบการประจําป 2549 
 

 ผลประกอบการประจําป 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในดานของรายไดรวม จะเห็นไดวา แมวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับในกลุมบริษัทจดทะเบียนแลว แสนสิริยังอยูในลําดับที่สอง แตในสวนของรายไดจากการขายนั้น แสนสิริมี

รายไดประมาณ 10,856 ลานบาท ซึ่งสูงกวาลําดับที่สามอยูคอนขางมาก  

 

 ในดานรายไดรวมของแสนสิริ เพิ่มขึ้นรอยละ 9 จากปที่แลว จาก 10,517 ลานบาท เปน 11,482 ลานบาท 

สวนตนทุนขายรวมลดลงจากปที่แลว กลาวคือ จาก 8,188 ลานบาท ลดลงเหลือ 8,181 ลานบาท โดยมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 

จาก 2,329 ลานบาท เปน 3,301 ลานบาท อยางไรก็ตาม คาใชจายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น จาก 1,686 ลานบาท 

2,441 ลานบาท ซึ่งทําใหกําไรขั้นตนกอนหักดอกเบี้ยและภาษีลดลงจาก 1,374 ลานบาท เปน 859 ลานบาท สงผลใหอัตรา

กําไรสุทธิลดลงจาก 904 ลานบาท เปน 404 ลานบาท  
 
 จากนั้น รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น โดยมีผูถือหุน

ซักถาม ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการ  และนายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส เปนผูตอบ                   

ขอซักถามจนเปนที่พอใจของผูถือหุน โดยมีคําถามและคําตอบ ดังนี้ 

 

  มีผูถือหุนสอบถามวา การที่แสนสิริเขาไปรวมงาน Elle Fashion Week ที่สยามพารากอนนั้น แสนสิริมีการจัด

กลุมเปาหมายลูกคาอยางไร 

 

 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ กลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา แสนสิริไมไดเขาไปในฐานะผูจัดงาน 

เพียงแตบริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด อันเปนบริษัทในเครือของแสนสิริ ไดเขารวมเปนสปอนเซอรหลักในงานนี้และไดรับ

บัตรที่นั่งในงานเพื่อนํามาแจกใหกับลูกคา ซึ่งบริษัทเห็นวาลูกคาคอนโด วัน ของพลัสนาจะเปนกลุมเปาหมายที่ชัดเจนที่สุด 

ดังนั้น พลัสจึงเขาไปประมูลที่นั่งเพื่อใหลูกคาของคอนโด วัน ไดเขาไปรวมงาน เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธกับลูกคา 
 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 6 จาก 16 หนา 
 

 มีผูถือหุนสอบถามวา ในดานรายไดรวมของแสนสิริ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงแลว ยังคงอยูในอันดับที่สอง              

แตเหตุใดกําไรประจําปจึงลดลงจากปที่ผานมา ขอใหอธิบายวา รายไดนี้เปนการบันทึกบัญชีแบบเดิมหรือแบบใหม 
 

 นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทยังคงปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอยู แตในสวนของกําไรของบริษัทซึ่งลดลงมากนั้นมาจากสาเหตุ 2 ประการ  กลาวคือ ประการ

ที่หนึ่ง บริษัทไดมีการขายโรงแรมโซฟเทล สีลมออกไป ซึ่งทําใหบริษัทมีรายไดหรือกําไรในจํานวนที่สูงเชนเดียวกับกรณีที่ 

บมจ. ควอลิตี้ เฮาส หรือ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ฯ ก็มีการขายสินทรัพยหลัก ๆ บางรายการออกไปบาง  ประการที่สอง 

ในแงของบัญชีในป 2549 และ 2548 มีสวนที่ไมสอดคลองกันในแงของรายรับและรายจาย กลาวคือ รายจายตองรับรูทันที 

โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด สวนรายจายในเรื่องของคากอสรางสามารถตัดเปนตนทุนได ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีใน

เรื่องการรับรูรายไดนั้น บริษัทไมสามารถรับรูไดทันที เชน คอนโดมิเนียม มีหลายเรื่องที่ไมสามารถรับรูรายไดไดทันที ดังนั้น 

ในแงของรายไดยังไมสามารถบันทึกบัญชีได แตรายจายตองบันทึกบัญชีทันที โดยสรุปวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัทยัง

ไมไดมีเปล่ียนแปลงแตอยางใด 
 

  นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอ

แกไขในวาระนี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยาง

อื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 

  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของ

คณะกรรมการและผลการดําเนินงานประจําป 2549 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย           788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 7 จาก 16 หนา 
 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 ประจํารอบปบัญชี 2549 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 39 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัด

ใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม

สามัญประจําป จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่ง

ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2549 และสรุปขอมูลทางการเงิน 

(ส่ิงที่สงมาดวย 2 และ 3 ตามลําดับ) ซึ่งไดจัดสงใหกับทานผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2549 จํานวน 

404,252,857 บาท ซึ่งตามมาตรา 116  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท 

ขอ 42 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 

2549 จํานวน 20,212,642.87 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
  



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 8 จาก 16 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2549 จํานวน 

20,212,642.87 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานประจําป 2549  (ตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2549  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2549) ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 404,252,857 บาท และไมมียอด

ขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ตามวาระกอนแลว คงเหลือเปนกําไรที่สามารถจายเปนเงินปน

ผลไดจํานวน 384,040,214 บาท คิดเปนตอหุนเทากับ 0.26 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลประมาณ                

กึ่งหนึ่งซึ่งเทากับหุนละ 0.13 บาท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งมีจํานวน 1,473,628,692 หุน 

ในอัตราหุนละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 191,571,729.96 บาท ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มี

รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 

2550 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 9 จาก 16 หนา 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค) ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  แถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม                

ในการประชุมสามัญประจําป ซึ่งรายนามกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงในปนี้ รวม 4 ทาน ประกอบดวย 

 (1)  นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 

 (2)  นายวิศาล เชาวนชูเวชช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 (3)  นายอภิชาติ จูตระกูล กรรมการ และประธานอํานวยการ 

 (4)  นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

 
 คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณ ของ

กรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบวาระแลว เห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวขางตนยังเปนผูทรงคุณวุฒิ               

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ มีภาวะผูนํา รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ จึงได

เสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออก

ตามวาระ (ส่ิงที่สงมาดวย 4) ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
 ในการนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือก

กรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนรายบุคคล  
  
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 10 จาก 16 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

รวม 4 ทาน ไดแก นายจิตติน  สีบุญเรือง, นายวิศาล  เชาวนชูเวชช, นายอภิชาติ  จูตระกูล และนายเศรษฐา  ทวีสิน กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

           รายชื่อกรรมการ    เห็นดวย  รอยละ  ไมเห็นดวย รอยละ งดออกเสียง  รอยละ

 1 นายจิตติน สีบุญเรือง 788,137,610   100        -     -         -      - 

 2 นายวิศาล เชาวนชูเวชช 788,137,610   100        -     -         -      - 

 3 นายอภิชาติ จูตระกูล 788,137,610   100        -     -         -      - 

 4 นายเศรษฐา ทวีสิน 788,137,610   100        -     -         -      - 

 

 ทั้งนี้ นายวิศาล  เชาวนชูเวชช ซึ่งไดรับเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง                    

มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 

 
วาระที่ 7. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจําป 2550 

  
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะ 

กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2550 ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยู

ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็น

ควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2550 ใน

อัตราดังตอไปนี้ 
 

  คาตอบแทนคณะกรรมการ  กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เทากับอัตราที่จาย

ในป 2549 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง  โดยกําหนดเพดานในการ

จายไวไมเกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกวา 2 ครั้ง  ใหจายเบี้ยประชุม

กรรมการเพียงเทาอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเทานั้น  
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 11 จาก 16 หนา 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝายจัดการไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากความ

เจริญเติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องติดตอกันมาเปนเวลานานหลายปนอกเหนือจากฝายจัดการและพนักงานแลว 

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสรางความเจริญเติบโตดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ ประจําป 2550 ใหแกกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร  

 (non-executive director) จํานวน 5 ทาน ดังนี้ 
  - นายโกวิทย      โปษยานนท   (ประธานกรรมการ) จํานวน  500,000  บาท 
  - นายจิตติน       สีบุญเรือง (รองประธานกรรมการ) จํานวน 300,000  บาท 
  - นายวิศาล        เชาวนชูเวชช (กรรมการอิสระ) จํานวน 300,000  บาท 

  - นางสาวจิตรา  ศรีสาคร (กรรมการอิสระ) จํานวน 300,000  บาท 

  - นายดนุชา       สินธวานนท  (กรรมการอิสระ) จํานวน 300,000  บาท 

     
  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  กําหนดไวในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เทากับอัตราที่จาย

ในป 2549 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตรา 50,000 บาท ตอเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท 

ตอเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแตละคน 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้            

ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง  หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ

สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2550 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 12 จาก 16 หนา 
 

วาระที่ 8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น จึงมีความจาํเปนที่จะตองแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และกําหนดคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากพิจารณา

แลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มี

ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

 รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต   จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 

 1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  3182   1 

 2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล   3516  1  

 3. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต    3970  1 
 4. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   3853  1 
   

   โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดคา

สอบบัญชีไวเปนจํานวนเงิน 1,850,000 บาท (อัตราคาสอบบัญชีดังกลาว เทากับอัตราที่จายในป 2549 ที่ผานมา) 
นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย  

 

  ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท             

และบริษัทยอยดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ                 

ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 

  
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง  หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา                 

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
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มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 3182  หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาว

สุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3970 หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                    

เลขทะเบียน  3853  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 1,850,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง 

ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 9.  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงคของบริษัท 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหวัตถุประสงคการประกอบกิจการของ

บริษัทมีความละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเสนอ

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัท โดยการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 40. เปน

ดังตอไปนี้ 
 
 “ขอ 40. ประกอบกิจการจําหนาย ใหเชา ใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพยทุกชนิด รวมถึงประกอบกิจการคาที่ดินทํา

การจัดสรรที่ดินเปลา และ/หรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทุกประเภท ทําการซื้อหรือจัดหา ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งกอสราง 

หรือทําการกอสรางอยางอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจําหนาย ใหเชา ใหเชาซื้อ เพื่อเปนอาคารชุด สถานที่อยูอาศัย สถานที่ทําการ

พาณิชย สถานที่ทําการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาที่ดิน ปลูกสราง ซอมแซม ตึกอาคาร อสังหาริมทรัพย

ทุกชนิด เพื่อจําหนาย ใหเชา ใหเชาซื้อ” 
 
 คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัท โดยการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 40. ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามราง 

วัตถุประสงค (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ของบริษัท (ส่ิงที่สงมาดวย 7) ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว  

และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหกรรมการของบริษัท มีอํานาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง

ขอความในวัตถุประสงคเทาที่จําเปนตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย ไดดวย 
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  ทั้งนี้ ประธานอํานวยการ แจงใหที่ประชุมทราบดวยวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวา 

บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทไดเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง  หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา                 

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่อง

วัตถุประสงคของบริษัท โดยการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคขอ 40. ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้ง

ที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูสํารองไวจํานวนสามพันลานบาท เพื่อ

เปนการเพิ่มความแข็งแกรงในดานการเงินของบริษัทหากภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวยนั้น ปรากฏวา นับตั้งแตวันที่ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนครั้งดังกลาวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูตามที่ไดรับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด   เนื่องจากภาวะดานตลาดเงินยังไมเอื้ออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกู และโดยที่

สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑวา  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูนั้นตองไดมาไมเกิน

หนึ่งปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูอีกครั้ง

หนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียดเบื้องตน

ดังนี้ 
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ชนิด  - หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน)  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ 

   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

 สกุลเงิน  - เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก 

   และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

 มูลคารวมของหุนกู  - วงเงินรวมไมเกิน 3,000,000,000.-บาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทา 

   เงินบาทจํานวนดังกลาว 

 อายุ  - ไมเกิน 10 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว 

 การเสนอขาย 
 

 

 

 

 - เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือ  

   ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือใหแกผูลงทุนโดย 

   เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ  

   ในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

   สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ 

   ออกและเสนอขายหุนกูนั้น 

 การไถถอน 
 กอนกําหนด 
 

 - ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 

   ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู 

   ในแตละคราว 

 อัตราดอกเบ้ีย 
 

 - ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข 

   ของหุนกู ที่ไดออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ  

   ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

   ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

 อํานาจกําหนด 
 รายละเอียดอื่น ๆ 
 

 - มอบหมายใหคณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ 

   ดังตอไปนี้ 

   (1) กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย  

        อายุ การไถถอน การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่ 

        เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลา 

        เสนอขายและจัดสรร 

   (2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือสถาบัน 

        การจัดอันดับความนาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพยและ/หรือหลักทรัพย และ/หรือ 

        บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้งตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือในกรณี 

        อื่นใดตามที่เห็นควร 

  (3) ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญา และ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงติดตอ  

       ใหขอมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่ 

       เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ที่ 

       เกี่ยวของ หรือจําเปนไดทุกประการตามที่เห็นควร 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 16 จาก 16 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา                 

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 

  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 
รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            788,137,610                          100.00 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                    -                                      - 

รวม           788,137,610                     100.00 
 
วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

 ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได

กําหนดไววา ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได จะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา

หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 

 จากนั้น ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไว

ในวาระตาง ๆ ดังกลาวขางตน  
 

 เนื่องจากไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก  ประธานจึงกลาวปดประชุมและ

ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 

 ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 

     ลงชื่อ             -ลายมือช่ือ-   ประธานในที่ประชุม 

                (นายโกวิทย  โปษยานนท)  
 

 

     ลงชื่อ                -ลายมือช่ือ-        เลขานุการในที่ประชุม 

                (นายนพพร  บุญถนอม)               /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

 

     ลงชื่อ      -ลายมือช่ือ-    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ)      


