
 

       รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 
ของ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 เมษายน 2551 

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

__________________________________________________________________________________________________ 
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน  4,095  ราย       ถือหุนรวม         1,473,628,692 หุน 

  

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม                        191  ราย ถือหุนรวม           854,390,281 หุน 

 

กอนเริ่มการประชุม เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุนใน         

ครั้งนี้ จํานวน 9 ทาน และผูบริหารของบริษัทยอย จํานวน 1 ทาน รวมทั้งตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท แหงบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จาํนวน 2 ทาน ดังนี้ 

 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 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 

 
กรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม เหตุผล 
 1. นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ  ติดภารกิจเรงดวน 
 
ผูบริหารของบริษัทยอยที่เขารวมประชุม  
 1. นายเมธา  จันทรแจมจรัส กรรมการ และประธานอํานวยการ  

    บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด (บริษัทยอย) 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 2 จาก 30 หนา 
 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 2. นางพูนนารถ  วัฒนวงศ ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เลขานุการในที่ประชุม / ผูบันทึกรายงานการประชุม    
 1. นายนพพร   บุญถนอม  

 2.   นางสาวจินดา   เอี่ยมศริยารักษ 

 

 นอกจากนี้ บริษัทไดนําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงบนหนาจอของหองประชุมพรอมเสียงบรรยาย

ประกอบใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละ

ระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 

 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวม

ประชุมทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรือ

งดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติ

เปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะ

ขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 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 โดย 

แจงชื่อ-สกุลใหที่ประชุมทราบดวย 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 3 จาก 30 หนา 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 

 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม  

 

 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และไดแถลงตอ                  

ที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 191 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด   854,390,281 หุน                  

หรือ คิดเปนรอยละ 57.98   ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม       

ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุม  

 

 อนึ่ง ประธานในที่ประชุมไดกลาวตอที่ประชุมวา กอนที่จะเขาสูกระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระการ

ประชุมที่ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสวนของความเห็นของ

คณะกรรมการในวาระที่ 6 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดระบุไวในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากเมื่อไมกี่วันกอนหนาที่จะมี

การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตําแหนงตามวาระในการประชุมครั้งนี้สองทาน ไดแก นายดนุชา                         

สินธวานนท และนายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน แจงความประสงคที่จะไมรับตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับ

นายนพพร บุญถนอม กรรมการอีกทานหนึ่งไดแจงความประสงคที่จะลาออกจากตําแหนงและไดยื่นใบลาออกแลวในวันนี้  

ดังนั้น เพื่อที่คณะกรรมการจะไดสามารถดําเนินการไปไดโดยไมติดขัด บริษัทจึงขออนุญาตใชที่ประชุมครั้งนี้ในระเบียบ

วาระที่ 6 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอเสนอชื่อกรรมการใหมจํานวน 3 ทาน เพื่อ          

เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการทั้งสองทานที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกดังกลาวไปในคราวเดียวกัน สวน

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไดมีการชี้แจงในระเบียบวาระที่ 6 ตอไป  

 

 จากนั้นประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ 

 

 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ เรียงตามระเบียบ 

วาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 
 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550            

ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุม

พิจารณา 
 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 4 จาก 30 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่เสนอ  

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป  รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท  
 และผลการดําเนินงานประจําป 2550  
 

 นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส แถลงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2550 ปรากฏอยูในรายงานประจําป และรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท และสรุปขอมูลทางการเงิน                   

ตามลําดับ ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว ทั้งนี้ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 โดยนําเสนอขอมูลบนหนาจอของหองประชุม ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

 
 รายงานสรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 

 รายไดรวมทั้งหมดของป 2550 มีจํานวน 13,889 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 21 

สวนตนทุนการขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17 อยางไรก็ตาม บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,301 ลานบาท เปน

ประมาณ 4,279 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 404 ลานบาท เปน

ประมาณ 708 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 75 ซึ่งคิดเปนกําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค) ตอ

หุน เปน 0.48 บาท (ส่ีสิบแปดสตางค) ตอหุน หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 77 
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 โครงสรางธุรกิจหลักของบริษัท 
 
 กลุมบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุม อันไดแก  

 

 (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือ Property Development อันเปนธุรกิจหลักของบริษัท คิดเปน

ประมาณรอยละ 95 ของธุรกิจทั้งหมด  

 (2)  ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย หรือ Property Services ซึ่งดําเนินงานโดยบริษัท 

พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่แสนสิริถือหุนทั้งหมดรอยละ 100 นอกจากนี้บริษัท พลัสฯ ยังมีบริษัทยอยชื่อ

วา บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแตตางกันในดานของระดับราคา 

 (3) ธุรกิจโรงแรมและบริการ หรือ Hospitality Business ซึ่งแสนสิริมีโรงแรมชื่อ คาซา เดล มาเร เปนโรงแรม

แบบ Boutique Hotel มีหองพักรวม 46 หอง 

 
 ผลการดําเนินงานของแตละกลุมธุรกิจ 

  
 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โครงการที่เปดใหมทั้งหมดในปที่แลวมีจํานวน 20 โครงการ แบงออกเปน

บานเดี่ยว จํานวน 3 โครงการ, คอนโดมิเนียม จํานวน 13 โครงการ และทาวนเฮาส จํานวน 4 โครงการ รวมทั้งส้ิน 3,973           

ยูนิต คิดเปนมูลคาโครงการเทากับ 14,991 ลานบาท โดยมียอดขายรวม 17,461 ลานบาท คิดเปนยอดขายเฉลี่ยรวมรอย

ละ 74 ของมูลคาขายโครงการที่เปดใหมในป 2550 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบยอดขาย

ในชวงระยะเวลา 2 ป นับจากป 2548 ถึงป 2550 จะเห็นวา บริษัทมีสัดสวนยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 9,118 ลานบาท เปน 

17,461 ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเกือบรอยละ 100 โดยยอดขายรวมในป 2550 จํานวน 17,461 ลานบาทนั้น ประกอบไปดวย 

บานเดี่ยว จํานวน 5,439 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31, คอนโดมิเนียม จํานวน 10,099 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 58 

และ ทาวนเฮาสของบริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด เปนจํานวน 1,923 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 

 

  ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด นับเปนหนึ่งในบริษัท

ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทยในดานการบริหารอาคาร ซึ่งดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย 

ใหแกภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงตางประเทศ, กรมการกงสุล เปนตน โดยมีโครงการภายใตการบริหารรวมทั้งส้ิน 132 

โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้ง 3.68 ลานตารางเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ครอบคลุมการใหบริการดังนี้ 

  - บริการใหคําปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย 

  - การบริหารงานขาย 

  - การบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย 

  - การบริการตรวจสอบอาคาร 
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  ธุรกิจโรงแรมและบริการ ไดแก โรงแรมคาซา เดล มาเร ซึ่งมีจํานวน 46 หองพัก โดยมี

กลุมเปาหมายคือ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งในชวงฤดูรอนมักจะมีนักทองเที่ยวชาวไทยเขาพักมากกวา

ชาวตางประเทศ แตหากเปนชวงปลายป มักจะมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขาพักมากกวาชาวไทย 

 

  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดนําเสนอภาพกิจกรรมทางการตลาดบนหนาจอของหองประชุม ซึ่งเปนภาพ

กิจกรรมตาง ๆ ที่แสนสิริไดทํารวมกับลูกคาในป 2550 และชวงตนป 2551 อาทิ ภาพบรรยากาศกิจกรรมสงเสริมการขาย

ของโครงการบานเดี่ยว เชน โครงการสิริ แอท สุขุมวิท ที่ซอยทองหลอ, ภาพบรรยากาศกิจกรรมสงเสริมการขาย โครงการ

คอนโดมิเนียม เชน โครงการเธอรตี้ไนน บาย แสนสิริ ที่ซอยสุขุมวิท 39, โครงการ HIVE, โครงการบานแสนปลื้ม ที่อําเภอหัว

หิน ซึ่งเปดขายเมื่อชวงเทศกาลสงกรานตปที่แลว และโครงการบานแสนสุข ที่อําเภอหัวหิน ซึ่งเพิ่งเปดตัวไปเมื่อเดือน

เมษายนที่ผานมา 

 
  ขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ 
 

  เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในดานของรายไดรวมป 2550 จะเห็นวา แสนสิริมีรายไดรวม จํานวน 13,889 ลาน

บาท ในขณะที่คูแขงอื่น ๆ เชน บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (“แลนด แอนด เฮาส”) มีรายไดรวม จํานวน 

19,838 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานของอัตราการเติบโตของรายได จะพบวา แสนสิริมีรายไดเพิ่มขึ้น           

รอยละ 21 สวนรายไดจากโครงการเพื่อขายในป 2550 สําหรับแสนสิริอยูที่จํานวน 12,910 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19 

ในขณะที่แลนด แอนด เฮาส อยูที่จํานวน 18,652 ลานบาท ทั้งนี้ แสนสิริมีอัตราการเติบโตในดานของรายไดรวมที่เพิ่ม

ขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเห็นไดจากรายไดรวมในชวงระยะเวลา 5 ปนับจากป 2546 ซึ่งมีจํานวน 3,814 ลานบาท และเพิ่มขึ้นมา

โดยลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยูที่จํานวน 13,889 ลานบาทในป 2250 เชนเดียวกับในดานของยอดขาย ซึ่งมีอตัราการเติบโตที่ดี 

โดยในป 2550 แสนสิริมียอดขายอยูที่จํานวน 17,461 ลานบาท  

 

  ทั้งนี้ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ซึ่งรองกรรมการผูจัดการอาวุโส ไดนําเสนอตอที่ประชุม มีรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 – 4 ซึ่งแสดงไวขางทายนี้ 
 
 ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบรายไดรวมป 2550 

รายไดรวม (ลานบาท) 

       บริษัท           2550         2549  การเปลี่ยนแปลง 

           LH        19,838         19,553             1% 

        SIRI         13,889       11,482          21% 

          QH           10,581        11,115           (5%) 

          PS            9,093         8,204           11% 

          AP            7,872         7,128           10% 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 7 จาก 30 หนา 
 

 ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบรายไดจากโครงการเพื่อขายในป 2550 
            รายไดจากโครงการเพื่อขาย (ลานบาท) 

       บริษัท          2550          2549 
 
 การเปลี่ยนแปลง 

           LH        18,652          17,620             6% 

        SIRI         12,910        10,856          19% 

           PS           9,088           8,181            11% 

          QH           9,058           8,099            12% 

           AP           7,785           6,344            23% 

 
 ตารางที่ 3 : การเติบโตของรายไดรวมในป 2546 - 2550 

 
 

 
 ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบยอดขายในป 2546 - 2550 
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  ลําดับตอมา ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของ

คําถามและคําตอบดังนี้ 

 

  1. มีผูถือหุนสอบถามวา ในปนี้หรือในปหนา บริษัทมีนโยบายลงทุนในโครงการประเภทใดและมีโครงสราง

รายไดอยางไร เนื่องจากรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมา เห็นไดวา บริษัทมีการเติบโตของรายไดสวนใหญมาจาก

โครงการคอนโดมิเนียม ในขณะที่ยอดขายของโครงการบานเดี่ยวและทาวนเฮาสนั้นกลับลดลง  

 

   นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา บริษัทยังคงใหความสําคัญกับ

โครงการบานเดี่ยวและคอนโดมิเนียมเปนสวนใหญ ซึ่งประมาณการวาสัดสวนของรายไดจะมาจากโครงการบานเดี่ยว

ประมาณรอยละ 40, โครงการคอนโดมิเนียม ประมาณรอยละ 40 และโครงการทาวนเฮาส ประมาณรอยละ 20 

 

  2. ผูถือหุนสอบถามตอไปวา บริษัทคาดวาจะมีการเติบโตของกําไรสุทธิหรือรายไดอยูที่ประมาณรอยละ

เทาใด  
 

   รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา บริษัทจะพยายามดําเนินธุรกิจใหมีการเติบโตอยางดีที่สุด 

อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถเปดเผยการคาดการณดานรายไดหรือกําไรสุทธิตอที่ประชุมนี้ได เนื่องจากเปนเหตุการณใน

อนาคต ซึ่งยังมีความไมแนนอน ประกอบกับมีหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํากับดูแลอยูดวย 

 

  จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือ

เสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 

และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการ

ดําเนินงานประจําป 2550 ตามที่เสนอ  
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 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 849,160,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง 5,230,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.61 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท  
 ประจํารอบปบัญชี 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ 39 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัด

ใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม

สามัญประจําป จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง

ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2550 และสรุปขอมูลทางการเงิน 

ตามลําดับ ซึ่งไดจัดสงใหกับทานผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว 

 

  ลําดับตอมา ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของ

คําถามและคําตอบดังนี้ 

 
  1. มีผูถือหุนสอบถามวา ในสรุปขอมูลทางการเงินที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทราบกอนการประชุมนั้น ในเรื่อง

งบกําไรขาดทุน (หนา 6) หมวดรายไดอื่น ในรายการกําไรจากการหาเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนการขายเงิน

ลงทุนใด 

  
   นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา กรณีนี้เปนรายการที่แสนสิริขายหุน

ในบริษัท สิริ ภูเก็ต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่เปนเจาของโครงการที่ดินบริเวณจังหวัดภูเก็ต ใหกับกลุม Lehman Brothers 

ซึ่งกรณีนี้เปนการขายหุนจึงจัดเขาอยูในรายการนี้ แตถาหากเปนการขายที่ดินจะจัดเขาอยูในรายการรายไดปกติ 

  
  2. ผูถือหุนสอบถามตอไปวา แสนสิริถือหุนอยูในบริษัท สิริ ภูเก็ต จํากัด เทาใด 
 
   นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบวา แสนสิริถือหุนอยูในบริษัท สิริ ภูเก็ต จํากัด ใน

สัดสวนรอยละ 51 โดยสวนใหญเปนเงินลงทุนในที่ดินประมาณ 7 ลานบาทตอไร และมีสวนนอยที่ลงทุนเปนสวนของทุน 
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  3. ผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดรายการคาใชจายในการขายและบริหารจึงเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ยอดขายเพิ่ม

ไมมากนัก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม เห็นไดวารายการนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,435 ลานบาทในป 2549 เปน 

2,980 ลานบาทในป 2550  

 
   นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามวา รายการดังกลาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากในป

ที่ผานมาบริษัทมีการเปดตัวโครงการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน รายการสงเสริมการ

ขาย และมีคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เชน สํานักงานขาย เปนตน 

 
   ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา รายการดังกลาวเพิ่มขึ้น คิดเปนสัดสวนเทาใดตอยอดขาย 
 

   รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบวา หากเทียบเปนสัดสวนตอยอดขาย ถือวาไมไดเพิ่มขึ้นมากนัก 

เนื่องจากเมื่อมีการเปดตัวโครงการเพิ่มขึ้น ยอดขายโครงการก็เพิ่มขึ้นตามกัน 

 
   ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา ถาหากเปรียบเทียบกับคูแขงอื่น ๆ เชน บมจ. แลนด แอนด เฮาส กรณีของ

แสนสิริ ถือวารายการคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมากกวาหรือนอยกวา 
 
   รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบวา คาดวารายการนี้ แสนสิรินาจะเพิ่มขึ้นมากกวา เนื่องจากแสนสิริยัง

จําเปนตองมีคาใชจายในดานการขยายการรับรูในแบรนดของบริษัทอยูอยางตอเนื่อง อีกประการหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

ยอดขายแลว จะเห็นวา แสนสิริมีโครงการประเภทที่ขายกอนเริ่มการกอสราง หรือ Pre-sales ดังนั้น การบันทึกเรื่องการรับรู

รายไดในทางบัญชี จะขึ้นอยูกับความคืบหนาของโครงการ ในขณะที่คาใชจายของโครงการจะตองบันทึกทันทีที่มีคาใชจาย

เกิดขึ้น 

 
   ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา ในการบริหารงาน บริษัทกําหนดไวหรือไมวา จะเปนรอยละเทาใดของ

ยอดขายที่มีการสงเสริมการขาย 
 
   รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบวา ประมาณรอยละ 3 - 5 
 
  4. ผูถือหุนขอใหอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ หมวดคาใชจาย ในรายการขาดทุนจากการลดมูลคาตนทุน

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประมาณ 71 ลานบาท  
  
   นายวรเดช  ทิมชาติทอง ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบขอซักถามวา กรณีนี้เปนรายการดอยคา

จากที่ดินที่ยังไมไดพัฒนา ซึ่งเปนที่ดินเปลาบริเวณถนนรามอินทรา โดยเปรียบเทียบกับราคาประเมิน ซึ่งในทางบัญชคีาด

วาจะปรับปรุงรายการเมื่อที่ดินบริเวณดังกลาวมีการพัฒนาโครงการแลว 
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   ผูถือหุนสอบถามวา กรณีนี้บริษัทเสียภาษีนอยลงใชหรือไม 
 
   ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบวา กรณีนี้ไมมีผลกระทบในดานภาษี 
 
  5. ผูถือหุนสอบถามวา หมวดคาใชจาย ในรายการขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม เงินลงทุน และ

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เพราะเหตุใดงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตัวเลขที่ประมาณ 162 ลานบาท แตงบการเงินรวม

แสดงตัวเลขที่ประมาณ 82 ลานบาท 

 
   นายวรเดช  ทิมชาติทอง ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบขอซักถามวา สําหรับในงบการเงินเฉพาะ

กิจการเปนรายการสํารองเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และโดยที่โครงการของบริษัทในเครือนี้ยังไมมีการบันทึกการรับรู

รายไดในทางบัญชี จึงยังไมมีรายไดเขามาและยังไมไดจายดอกเบี้ย สวนงบการเงินรวมเปนรายการลดมูลคาในทางบัญชี 

(write off) สําหรับคาความนิยมจากการที่มีการซื้อบริษัทยอยเขามา  

 

   ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา ซื้อมาสูงหรือต่ํากวามูลคาทางบัญชี (book value)  

 

   ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบวา เปนราคาที่สูงกวามูลคาทางบัญชี (book value) 
 

   ผูถือหุนสอบถามตอไปวา รายการนี้มีผลกระทบทางภาษีหรือไม 

  

   ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบวา รายการนี้ไมมีผลกระทบทางภาษีเชนกัน อยางไรก็ตาม จะมี

ผลกระทบทางภาษีก็ตอเมื่อมีการขายบริษัทยอยนั้นออกไป 
 
  6. ผูถือหุนขอใหอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  
 

   นายวรเดช  ทิมชาติทอง ผูชวยผูอํานวยการสายงานบัญชี ตอบขอซักถามวา กรณีนี้เปนสัดสวนที่แสนสิริมี

การรวมลงทุน หรือ joint venture และบริษัทยอยนั้นเกิดผลขาดทุน ซึ่งในทางบัญชีแสนสิริจะตองนํามาบวกกลับเปนกําไร

ดวย ยกตัวอยางเชน ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏวา บริษัทยอยขาดทุน 100 บาท แสนสิริถือหุนอยูรอยละ 70 ดังนั้น 

ในจํานวนเงิน 100 บาท จะมีอยู 30 บาทที่แสนสิริไมตองรับรูผลขาดทุนนั้น แตกรณีของงบการเงินรวม ในทางบัญชีจะตอง

รวมผลขาดทุนทั้งจํานวน 100 บาทเขาไวกอน แลวจึงจะหักผลขาดทุนของผูถือหุนสวนที่เหลือ (ที่ไมใชแสนสิริ) ออกไป 

(บวกกลับเปนกําไร) ซึ่งจะแสดงผลขาดทุนของแสนสิริอยูที่ 70 บาท  
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  7. ผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดคาตอบแทนกรรมการในป 2550 จึงลดลง ทั้ง ๆ ที่บริษัทมีผลประกอบการที่

เจริญเติบโตขึ้น 

 
   นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ ตอบขอซักถามวา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทหรือ Board จะพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หรือ 

Compensation Committee และฝายจัดการของบริษัท 

  
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 

และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามที่เสนอ 

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 849,160,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง 5,230,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.61 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2550 จํานวน 

707,930,677 บาท ซึ่งตามมาตรา 116  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท 

ขอ 42 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 

2550 จํานวน 35,396,533.85 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 13 จาก 30 หนา 
 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงลงมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 จํานวน 

35,396,533.85 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ  

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานประจําป 2550  (ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2550  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2550) ปรากฏวา บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน  707,930,677 บาท และไมมียอด

ขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ตามวาระกอนแลว คงเหลือเปนกําไรที่สามารถจายเปนเงินปน

ผลไดจํานวน 672,534,143 บาท คิดเปนตอหุนเทากับ 0.46 บาท (ส่ีสิบหกสตางค) และโดยที่บริษัทมีนโยบายจายเงิน              

ปนผลประมาณกึ่งหนึ่งของกําไรดังกลาว ซึ่งในกรณีนี้เทากับหุนละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณา

จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งมีจํานวน 1,473,628,692 หุน ในอัตราหุนละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค) รวมเปนเงิน

ทั้งส้ิน 338,934,599 บาท ซึ่งจะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 

2551 เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 14 จาก 30 หนา 
 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม

และคําตอบดังนี้ 

 

 1. มีผูถือหุนสอบถามวา ตามงบกําไรขาดทุนแสดงกําไรสุทธิสําหรับป 2550 อยูที่ประมาณ 708 ลานบาท 

และกําไรตอหุนเทากับ 0.48 บาท (ส่ีสิบแปดสตางค) เหตุใดบริษัทจึงไมพิจารณาจายเงินปนผลจากยอดกําไรสุทธิ 708 

ลานบาท 

 

  นายวันจักร  บุรณศิริ  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาวชี้แจงวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป                 

สวนหนึ่งไวเปนสํารองตามกฎหมายเสียกอน แลวจึงจะพิจารณาจายเงินปนผลได ตามรายละเอียดที่ไดชี้แจงตอที่ประชุม

ทราบแลวขางตน (ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่ไดประกาศไว) 
 

  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 

และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่              

1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค) ตามที่เสนอ  

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
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)  นางสาวจิตรา   ศรีสาคร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ)  

 (2)  นายดนุชา สินธวานนท กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ)  

 (3)  นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

 (4)  นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 15 จาก 30 หนา 
 

 ซึ่งเดิมบริษัทไดเสนอขอใหเลือกตั้งกรรมการทั้งส่ีทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง แต

เนื่องจากกอนหนาที่จะมีการประชุมครั้งนี้ไมนานนัก นายดนุชา สินธวานนท และนายฒาลิน  เอี่ยมฐิติวัฒน ไดแจงความ

ประสงคที่จะไมรับการแตงตั้งเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับ นายนพพร บุญถนอม ไดขอลาออกจากตําแหนง

กรรมการ ซึ่งในเรื่องนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานกรรมการ ไดขออนุญาตตอที่ประชุมนี้ไวแลวตั้งแตตอนเริ่มการ

ประชุมที่จะทําการเสนอชื่อและแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ไมรับตําแหนงและกรรมการที่

ลาออกดังกลาวไปในคราวเดียวกันในการพิจารณาวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีความตอเนื่องไม

ติดขัด 

 

 ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่

ลาออก รวม 5 ทาน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (1) นางสาวจิตรา ศรีสาคร เสนอใหแตงตั้งเปน กรรมการและกรรมการอิสระ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 (2) นายวันจักร บุรณศิริ เสนอใหแตงตั้งเปน กรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 (3) นายวิรัตน  เอื้อนฤมิต เสนอใหแตงตั้งเปน กรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายดนุชา สินธวานนท ซึ่ง

แจงความประสงคที่จะไมขอรับการแตงตั้งเปนกรรมการตอไป 

 (4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน ซึ่งแจงความ

ประสงคที่จะไมขอรับการแตงตั้งเปนกรรมการตอไป 

 (5) นางนุชนารถ  ปณฑวังกูร เสนอใหแตงตั้งเปนกรรมการ แทนนายนพพร  บุญถนอม ที่ขอลาออก 

 

 ในการนี้ ขอแนะนํากรรมการใหมทั้งสามทานขางตนใหที่ประชุมรับทราบโดยสังเขป เนื่องจากทั้งสามทานนี้ยัง

มิไดมีการจัดสงประวัติใหทานผูถือหุนทราบกอนการประชุม 

  

 นายวิรัตน  เอื้อนฤมิต อายุ 46 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน ผูชวยกรรมการอํานวยการดานการเงิน ของบริษัท 

ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส จํากัด สําหรับในดานการศึกษา ทานจบการศกึษา

ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ จาก The Pennsylvania 

State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล อายุ 48 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการบริษัท นิวไวเต็ก จํากัด และ

เปนกรรมการบริหาร ของบริษัท เพรสทิจ ไดเร็ค มารเก็ตติ้ง จํากัด, บริษัท มิลคพลัส จํากัด, บริษัท มีเดีย เชคเกอร จํากัด 

และบริษัท บางกอกไบดิ้ง จํากัด นอกจากนี้ ทานยังเปนกรรมการของการไฟฟานครหลวง และนายกสมาคมสิ่งพิมพไทย 

และอีกหลายตําแหนงในสมาคมสิ่งพิมพและธุรกิจหลายแหงดวยกัน สําหรับในดานการศึกษา ทานจบการศึกษาปริญญา

ตรีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 16 จาก 30 หนา 
 

 นางนุชนาถ  ปณฑวังกูร อายุ 37 ป ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนผูจัดการดานการเงินและการลงทุน ของบริษัท 

วิริยะประกันภัย จํากัด และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท วีไอจี คารเรนท จํากัด สําหรับในดานการศึกษา             

ทานเปนนักเรียนทุนของธนาคารแหงประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปริญญาโทดานบริหารธุรกิจจาก MIT Sloan School of Management และเปนผูสอบบัญชี

รับอนุญาตดวย 

 

 ทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา ทั้งสามทานนี้เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยราชการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บุคคลที่เสนอชื่อใหไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการทั้ง

หาทานนี้ยังเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณในดานการธุรกิจ การเงิน และการบริการ

จัดการเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการดําเนินกิจการของ

บริษัทตอไปได  

 

 และโดยที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํานวนสองคนจากทั้งหมดหาคน อันไดแก นายฒาลิน                    

เอี่ยมฐิติวัฒน และนายนพพร  บุญถนอม ไดพนจากตําแหนงไป  บริษัทจึงจําเปนตองปรับแกไขชื่อของบุคคลดังกลาวออก

จากรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่คณะกรรมการไดกาํหนดไวไปพรอม ๆ กันกับการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการใหม

เพื่อไมใหการดําเนินงานของบริษัทมีความติดขัด ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ

และจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เปนดังนี้ 

 

 “นายอภิชาติ จูตระกูล  นายเศรษฐา ทวีสิน  นายวันจักร บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  ในการนี้ นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนรายบุคคล 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 17 จาก 30 หนา 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน ไดแก นางสาวจิตรา  

ศรีสาคร และนายวันจักร  บุรณศิริ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม 

2 ทาน ไดแก นายวิรัตน  เอื้อนฤมิต และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล  เปนกรรมการแทน นายดนุชา  สินธวานนท และ                           

นายฒาลิน  เอี่ยมฐิติวัฒน  ซึ่งเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ พรอมกันนี้ ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการใหม             

1 ทาน คือ นางนุชนาถ  ปณฑวังกูร  เปนกรรมการแทน นายนพพร  บุญถนอม ซึ่งขอลาออกจากตําแหนงในวันนี้ และ

อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท เปนดังนี้ 

 

 “นายอภิชาติ จูตระกูล  นายเศรษฐา ทวีสิน  นายวันจักร บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบรษิัท” 

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 (1) นางสาวจิตรา  ศรีสาคร  

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 844,188,681 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 886,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 9,315,500 เสียง คิดเปนรอยละ 1.09 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (2) นายวิรัตน  เอื้อนฤมิต  

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 756,586,682 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง 97,803,599 เสียง คิดเปนรอยละ 11.45 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 (3) นายวันจักร  บุรณศิริ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 844,188,681 เสียง คิดเปนรอยละ 99.90 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 886,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 9,315,500 เสียง คิดเปนรอยละ 1.09 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (4) นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 756,586,682 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง 97,803,599 เสียง คิดเปนรอยละ 11.45 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (5) นางนุชนาถ  ปณฑวังกูร   

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 756,586,682 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง 97,803,599 เสียง คิดเปนรอยละ 11.45 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ทั้งนี้ นางสาวจิตรา ศรีสาคร ซึ่งไดรับเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง                    

มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย 
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วาระที่ 7. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (Audit Committee) ประจําป 2551 
  
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะ 

กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทน

สําหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยู

ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็น

ควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2551 ใน

อัตราดังตอไปนี้ 

 

  คาตอบแทนคณะกรรมการ  กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เทากับอัตราที่จาย

ในป 2550 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตราทานละ 20,000 บาท ตอการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง  โดยกําหนดเพดานในการ

จายไวไมเกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกวา 2 ครั้ง  ใหจายเบี้ยประชุม

กรรมการเพียงเทาอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเทานั้น  

 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝายจัดการไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากความเจริญ 

เติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องติดตอกันมาเปนเวลานานหลายปนอกเหนือจากฝายจัดการและพนักงานแลว กรรมการที่

ไมไดเปนผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสรางความเจริญเติบโตดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให                

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ ประจําป 2551 ใหแกกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร (non-executive 

director)  ซึ่งมีจํานวน 5 ทาน แตเนื่องจากนายดนุชา สินธวานนท  ไดพนจากตําแหนงกรรมการเนื่องจากการออกจาก

ตําแหนงตามวาระแลว ฉะนั้น คาตอบแทนพิเศษซึ่งเดิมกําหนดใหแกนายดนุชา สินธวานนท ในฐานะกรรมการที่มิไดเปน

ผูบริหาร จึงจําเปนตองงดการจายไป 
 

 ในการนี้ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษ ประจําป 2551 ใหแกกรรมการที่

มิไดเปนผูบริหาร (non-executive director) จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

  

  - นายโกวิทย      โปษยานนท   (ประธานกรรมการ) จํานวน  700,000  บาท 

  - นายจิตติน       สีบุญเรือง (รองประธานกรรมการ) จํานวน 400,000  บาท 

  - นายวิศาล        เชาวนชูเวชช (กรรมการอิสระ) จํานวน 400,000  บาท 

  - นางสาวจิตรา  ศรีสาคร (กรรมการอิสระ) จํานวน 400,000  บาท 
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  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  กําหนดไวในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เทากับอัตราที่จาย

ในป 2550 ที่ผานมา) กลาวคือ อัตรา 50,000 บาท ตอเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท 

ตอเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแตละคน 

 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2551 ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2551 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น จึงมีความจาํเปนที่จะตองแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกําหนดคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากพิจารณา

แลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มี

ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 21 จาก 30 หนา 
 

 รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต   จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 

 1. นายโสภณ   เพิ่มศิริวัลลภ  3182   2 

 2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล   3516  -  

 3. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต    3970  - 

 4. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   3853  - 

   

   โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนด           

คาสอบบัญชีไวเปนจํานวนเงิน 2,120,000 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 14.60 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา) 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 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหแตงตั้งนายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3182  หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี  รีวรา

บัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน   3970 หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                    

เลขทะเบียน  3853  แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 2,120,000 บาท ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 22 จาก 30 หนา 
 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย  
 (หุนที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 2  
 (Lot 3) ซึ่งส้ินสุดระยะเวลาการใชสิทธิแลว) และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของ 
 บริษัทใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
  นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เดิมบริษัทไดสํารองหุนจํานวน 75,782 หุน ไว

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2542 (ภายใตโครงการ ESOP # 2 Lot 3) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดจนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการใช

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่  14 มีนาคม 2550 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดวันส้ินสุดการใชสิทธิดังกลาวแลว 

ยังคงมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 3) คงเหลือโดยไมมีผูใชสิทธิอยู จํานวน 75,782 หุน บริษัท

จึงจําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 3) จํานวนดังกลาว  

 

 ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุนดังกลาวแลว บริษัทยังคงเหลือหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่สํารองไว

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทุกโครงการ รวมทั้งส้ินจํานวน 74,951,232 หุน โดย

แยกออกเปน 

   
 1. สํารองหุน จํานวน 22,131,232 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ                  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”) 
 
 2. สํารองหุน จํานวน 52,820,000 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ              

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 (“ESOP # 5/2549”) 

 

  คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุน

จดทะเบียน 19,238,471,822.56 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 19,238,147,475.60 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง

มิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 75,782 หุน และสมควรอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท                  

ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้ 

 

   “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 19,238,147,475.60 บาท 

     แบงออกเปน                   4,494,894,270 หุน 

     มูลคาหุนละ                         4.28 บาท     
                           โดยแยกออกเปน 
     หุนสามัญ                       4,494,894,270 หุน   

     หุนบุริมสิทธิ                    -            หุน” 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 23 จาก 30 หนา 
 

  ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 

19,238,471,822.56 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 19,238,147,475.60 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา

ออกจําหนาย รวมทั้งส้ิน 75,782 หุน และสมควรอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท                  

ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ 
 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท            

ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูสํารองไวจํานวนสามพันลานบาท 

เพื่อเปนการเพิ่มความแข็งแกรงในดานการเงินของบริษัทหากภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวยนั้น ปรากฏวา นับตั้งแตวันที่

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนครั้งดังกลาวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูตามที่ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด   เนื่องจากภาวะดานตลาดเงินยังไมเอื้ออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกู และ

โดยที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑวา  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูนั้นตองไดมาไม

เกินหนึ่งปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูอีก

ครั้งหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการ

ประชุมแลว 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 24 จาก 30 หนา 
 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม

และคําตอบดังนี้ 

 

  1. มีผูถือหุนสอบถามวา ตามที่กลาวถึงภาวะตลาดยังไมเอื้ออํานวยนั้น มีสาเหตุมาจากสถานการณเรื่อง

อัตราดอกเบี้ยในปจจุบันดวยหรือไม และถาหากในปนี้ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลว บริษัทจะสามารถออกและเสนอขายหุน

กูไดสําเร็จหรือไม 

 

   นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา ในเรื่องนี้ บริษัทพยายามที่จะสรางความ

ยืดหยุนโดยการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเผื่อไวกรณีภาวะดานตลาดเงินมีความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ขณะนี้บริษัท

ยังไมมีโครงการที่จําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมาก ดังนั้น จึงยังไมมีกําหนดการที่ชัดเจนวาจะมีการออกและเสนอขายหุนกู

ในชวงใดในปนี้   ซึ่งการจะออกหุนกูนั้นจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไขภาวะตลาดเงินและเปรียบเทียบตนทุนทางการเงิน

ทางดานตางๆ ประกอบเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดแกบริษัท  โดยในชวงที่ผานมายังไมมีจังหวะเวลาที่เอื้ออํานวยที่จะออก

และเสนอขายหุนกูที่เขาตามเกณฑซึ่งบริษัทตั้งไวแตอยางใด  และการที่บริษัทขอมติผูถือหุนไวนั้น  เพื่อที่วาเมื่อถึงจังหวะ

เวลาที่เหมาะสมจะไดสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดทันเวลาไมตองกลับมาขอมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งจะใชเวลามาก

และอาจทําใหบริษัทพลาดโอกาสดังกลาวได 

 

  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา                

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 

และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอ  

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,390,281 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 25 จาก 30 หนา 
 

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแก          
 ผูถือหุนเดิม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 
 
    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหม 

โดยแบงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมเปนสองสวน กลาวคือ สวนแรกเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) (“หุนเพิ่มทุนสวนแรก”) และอีกสวนที่เหลือสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง

บริษัทจะทําการยื่นขออนุญาตและทําการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 

หุนเดิมมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ภายหลังจากทีบ่ริษัทไดทําการขายหุนเพิ่มทุนสวนแรกและจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทแลวเสร็จนั้น โดยที่ปรากฏวา นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนครั้ง

ดังกลาวจนถึงขณะนี้  บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนแรกและใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด และโดยที่สํานักงาน ก.ล.ต.  กําหนดหลักเกณฑวา  มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินั้นตองไดมาไมเกินหนึ่งปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตาม

หลักเกณฑนี้ เปนผลใหมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะในสวนที่ได

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมนั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยาย 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีความประสงคที่จะทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมอยู

ตอไป ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอีกครั้งหนึ่ง 

 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

ซึ่งบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว และผูถือหุนสมควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และใหมี

อํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวทุกประการ รวมทั้ง ใหมีอํานาจพิจารณากําหนด และ/

หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหมีอํานาจในการพิจารณาขอกําหนด 

เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตาง ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  รวมถึงเหตุที่ทําใหบริษัทตอง

ออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่เห็น 

สมควร ทั้งนี้ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 26 จาก 30 หนา 
 

  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถาม

และคําตอบดังนี้ 

 

  1. มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีความจําเปนตองเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด หรือ Private 

Placement มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ตนเห็นวาการเพิ่มทุนมีผลกระทบกับราคาหุนของบริษัทอยางมาก ดังนั้น จึงขอเสนอ

ความเห็นวา หากเปนไปได บริษัทนาจะออกและเสนอขายหุนกูเปนลําดับแรก และหากเปนไปไดขอเสนอใหที่ประชุมแกไข

การจัดสรรหุนเพิ่มทุนจากเดิมที่จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด ใหเปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม หรือ หากจะจัดสรรใหแก

บุคคลในวงจํากัดก็ขอใหจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมกอนเหลือเทาใดจึงจะนําไปจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด เพื่อไมใหผูถือ

หุนเดิมตองเสียเปรียบ ทั้งนี้ เพราะเหตุวานอกจากบุคคลที่เขามาซื้อหุนเพิ่มทุนแลวยังไดสิทธิที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิดวย 

  

   ในเรื่องผลกระทบของราคาหุนนี้ นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ผูที่จะเขา

มาซื้อหุนเพิ่มทุนในรูปของ Private Placement นั้น ไมสามารถที่จะซื้อหุนในราคาที่ต่ํากวาราคาพารและราคาตลาดได (ซึ่ง

ปจจุบันราคาพารของหุนสูงกวาราคาตลาด) อีกทั้งในเรื่องใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทก็เสนอขายใหแกผูลงทุนที่มาจาก  

Private Placement และผูถือหุนเดิมทุกรายตามสัดสวนการถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 

   นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทเห็นดวยอยางยิ่งในเรื่องการใหสิทธิแก

ผูถือหุนทุกรายไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนอยางเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม ในทางปฎิบัติแลวในการออกและเสนอขายในลักษณะ

ที่เปน private placement นั้น จําเปนตองมีความชัดเจนแนนอนในการเสนอขายและตองใชจังหวะเวลาที่เหมาะสม การ

เสนอขายในลักษณะที่ตองนําไปเสนอขายใหผูถือหุนเดิมกอนแลวเหลือเทาใดจึงจะนํามาเสนอขายใหแกบุคคลอื่นจะทําให

การเจรจากับผูลงทุนรายใหมกระทําไดยากในทางปฎิบัติ นอกจากนี้ หากบริษัทไมมีขอเสนอใด ๆ ที่เปนการจูงใจนักลงทุน

ไดมากพอก็จะทําใหการออกและเสนอขายหุนมีความยากลําบากมากขึ้น 

 

  2. มีผูถือหุนสอบถามวา ถาหากบริษัทจําเปนตองใชเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะออกและเสนอขายหุนกูหรือ

หุนเพิ่มทุน อยางใดกอนกัน  

 

   นายโกวิทย  โปษยานนท ประธานกรรมการ ตอบขอซักถามวา บริษัทไมสามารถกําหนดไดวา จะออกและ

เสนอขายหุนกูหรือหุนเพิ่มทุนอยางใดกอนกัน เนื่องจากในขณะนี้ภาวะการณยังไมเหมาะสมที่จะออกทั้งหุนกูและหุนเพิ่ม

ทุน ดังนั้น ในขณะนี้บริษัทจึงยังไมไดออกและเสนอขายทั้งหุนกูและหุนเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากภาวะการณของ

ทั้งสองตลาดประกอบดวย 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 27 จาก 30 หนา 
 

  จากนั้น ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระ

นี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ

สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมตอินุมัติในวาระนี้ 

 

  เนื่องจากมีผูถือหุนเสนอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานอํานวยการจึงขอใหผูถือหุนที่

ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

 

  หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุป

เปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม โดยมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งไดจัดสงใหกับ

ทานผูถือหุนแลว และมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มี

อํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง

กับการดังกลาวทุกประการ รวมทั้ง ใหมีอํานาจพิจารณากําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหมีอํานาจในการพิจารณาขอกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย

ตาง ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  รวมถึงเหตุที่ทําใหบริษัทตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ 

และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไว  

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มตทิี่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,006,540 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 383,741 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04  ของจํานวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 28 จาก 30 หนา 
 

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  
 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก 
 และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
 

    นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหม บางสวน 

จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ

ขายใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 

 และโดยที่ปรากฏวา มติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะใน

สวนที่ไดอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมไดถูกยกเลิกไปโดย

ปริยาย ตามขอเท็จจริงและเหตุผลที่กลาวแลวในวาระที่ 11 ขางตนนั้น  

 

 ในการนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 11  และเพื่อใหมีหุนรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาว  
 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติการจัดสรร

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระที่ 11 ขางตน) จํานวน 1,473,314,346 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม

ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 11 ขางตน  
 
 ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 

คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม  
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให

แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               

ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 

 

  เนื่องจากมีผูถือหุนเสนอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานอํานวยการจึงขอใหผูถือหุนที่

ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

 



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 29 จาก 30 หนา 
 

  หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุป

เปนมติ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหนําหุนสามัญที่ออกใหม (ซึ่งไดรับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 

18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระที่ 11 ขางตน) จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 

บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดเสนอใหผูถือหุน

อนุมัติในวาระที่ 11 ขางตน  
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

เห็นดวย 854,006,540 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย 383,741 เสียง คิดเปนรอยละ  0.04  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 13. 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 ซึ่งมีสรุปสาระสําคัญของคําถามและคําตอบดังนี้ 

 

 1. มีผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากการที่ตองปรับปรุงอาคารอันสืบเนื่องมาจากปญหาดาน

การขออนุญาตใชอาคารของโครงการอาคารชุด คอนโด วัน ของบริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด (บริษัทยอย) วา คิดเปน

รอยละเทาใดของจํานวนโครงการที่บริษัทมีอยู (backlog) และบริษัท พลัสฯ จะมีการรับรูรายไดในปนี้หรือปหนา 

นอกจากนี้ ในเรื่องการแกปญหาสําหรับลูกคาของโครงการที่จําเปนตองยายออกไปจากชั้น 9 นั้น บริษัท พลัสฯ มีแนวทาง

แกไขปญหาอยางไรบาง รวมถงึนโยบายในการชดเชยเงินมัดจําของลูกคา จะทําการชดเชยจากราคาขายหรือราคาตลาด 

 

 

  



 

   

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13/2551 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 30 จาก 30 หนา 
 

  นายเมธา  จันทรแจมจรัส ประธานอํานวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตอบขอซักถามวา บริษัท 

พสัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด (“PLUS”) มีการกอสรางโครงการคอนโด วัน จํานวน 10 โครงการ และคอนโด วัน เอ็กซ จํานวน                 

1 โครงการ รวมทั้งส้ินมี 14 อาคาร จํานวนทั้งส้ิน 1,686 ยูนิต โดยที่จํานวนยูนิตที่ไดรับผลกระทบซึ่ง PLUS ตองทําการ

ปรับปรุงนั้นมีจํานวน 171 ยูนิต ถาหากเปรียบเทียบกับจํานวนยูนิตคิดประมาณรอยละ 10.60 แตถาหากเปรียบเทียบกับ

รายไดคิดปนประมาณรอยละ 11 

 

  ในดานแนวทางการแกปญหานั้น ปจจุบัน PLUS ตองทําการปรับปรุงอาคารบนชั้น 9 จํานวน 156            

ยูนิต ซึ่ง PLUS ไดทําความตกลงกับลูกคาเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบกับกําหนดการการสงมอบพื้นที่ที่ PLUS  

ไดวางไว ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงอาคารและเรื่องของการขอใบอนุญาตการเปดใชอาคารตามขั้นตอน

ของกฎหมายตอไป คาดวาจะใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน ตามกําหนดการดังกลาว โดย PLUS ก็จะสามารถทะยอยโอน

กรรมสิทธิ์โครงการคอนโด วันทุกโครงการได ในชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฏาคม  ทั้งนี้สถานะของการ

กอสรางของแตละโครงการอาจจะมีความคืบหนาไมเทากัน บางโครงการอาจกอสรางแลวเสร็จ ในขณะนี้บางโครงการอาจ

อยูระหวางการกอสราง สวนนโยบายการบริหารลูกคาและการชดเชยนั้น PLUS ยึดถือตามสัญญาจะซื้อจะขายทุกประการ 

ซึ่งลูกคาของ PLUS ไดรับการติดตอและประสานงานอยางใกลชิด และ PLUS พยายามที่จะดูแลใหลูกคาไดรับผลกระทบ

นอยที่สุดเทาที่จะทําได 

 

 เนื่องจากไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก  ประธานจึงกลาวปดประชุมและ

ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  

 

 ปดประชุมเวลา 16.20 น. 

 

 

     ลงชื่อ              -โกวิทย  โปษยานนท-   ประธานในที่ประชุม 

                (นายโกวิทย  โปษยานนท)  

 

     ลงชื่อ      -นพพร  บุญถนอม-        เลขานุการในที่ประชุม 

                (นายนพพร  บุญถนอม)                /ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

     ลงชื่อ            -จินดา  เอี่ยมศริยารักษ-   ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ)      
 


