รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549
ของ
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2549
ณ หองกมลทิพย 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้
เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
__________________________________________________________________________________________________
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งสิ้น
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม

4,529 ราย

ถือหุนรวม

1,473,628,692 หุน

151 ราย

ถือหุนรวม

860,463,829 หุน

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นายโกวิทย
โปษยานนท
2. นายอภิชาติ จูตระกูล
3. นายวันจักร
บุรณศิริ
4. นายนพพร
บุญถนอม

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานอํานวยการ
กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้
และไดแถลงตอ
ที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น 151 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด 860,463,829 หุน
หรือ คิดเปนรอยละ 58.39 ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมอบหมายให นายอภิชาติ จูตระกูล ประธาน
อํานวยการ เปนผูดําเนินการประชุม
กอนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ได
กลาวชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแต
ละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถอื หุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในแตละระเบียบวาระไดในบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู ถื อ หุ น จะมี ค ะแนนเสี ย งเท า กั บ จํา นวนหุ น ที่ ถื อ โดยถื อ ว า หนึ่ ง หุ น เท า กั บ
หนึ่ ง เสี ย ง
- หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกา
เครื่ อ งหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่ เ หลี่ ย มในบั ต รลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนน
เสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ
- สําหรับกรณีที่ผูถือหุนตองการถามคําถาม ใหความเห็น หรือมีขอเสนอแนะ ขอใหกลาวแนะนําตัว โดยแจง
ชื่อ-สกุลใหที่ประชุมทราบดวย
จากนั้ น ประธานอํา นวยการได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งต า ง ๆ เรี ย งตามระเบี ย บวาระการ
ประชุ ม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 10/2548
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามที่ไดจดั สงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว
ใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยาง
อื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2548 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดําเนินงานประจําป 2548
ประธานอํานวยการ ไดขอใหที่ประชุมรับรองรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการประจําป 2548
โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว โดยประธานอํานวยการ
ไดกลาวสรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2548 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
เหตุการณสําคัญในรอบป 2548
ในเดือนพฤษภาคม 2548
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (“แสนสิริ”) ไดขายโรงแรมโซฟเทล สีลม ดวยการขายหุนที่แสนสิริถืออยู
ทั้งหมดในบริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลายแอนซ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 ใหแก LaSalle Investment Management ซึ่งเปน
หนึ่งในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยชั้นนําระดับโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นวา แมกิจการโรงแรมจะเปนธุรกิจที่สามารถทํา
รายไดระยะยาวใหกับบริษัทไดอยางตอเนื่อง แตเมื่อมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยชั้นนําระดับโลกใหความสนใจพรอมทั้ง
ยื่นขอเสนอดวยผลตอบแทนที่คุมคา จึงไดขายกิจการดังกลาวออกไป ทําใหแสนสิริสามารถสรางกําไรจากการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม (กอนหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม) เปนจํานวน 456.20 ลานบาท ถือเปนอีกหนึ่งตัวอยางของ
แสนสิริในการนําความเชี่ยวชาญมาพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินทรัพยได ทั้งนี้ แสนสิริไดนํากระแสเงินสดสุทธิ
จํานวนประมาณ 1,200 ลานบาท ไปลดภาระเงินกูสถาบันการเงินและใชรองรับการลงทุนขยายธุรกิจ
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ในเดือนกันยายน 2548
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบานแสนสิริ (“SIRIPF”) ไดเขาซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการบานแสนสิริ
สุขุมวิท จํานวน 25 หลัง มูลคา 850 ลานบาท ซึ่ง SIRIPF มีสิทธิในการขายบานจํานวนดังกลาวคืนใหกับแสนสิริ (Put
Option) ณ ปลายปที่ 5 ดวยราคาที่ซื้อ ณ วันปจจุบัน โดยในชวงระยะเวลา 5 ปแรก SIRIPF ไดใหแสนสิริเชาบานทั้ง 25
หลังโดยคิดคาเชาเปนรายป อยูที่ปละ 70 ลานบาท
SIRIPF ถือเปนนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม เพื่อตอบสนองการลงทุนทุกรูปแบบไมวาจะเพื่อการลงทุน
ระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ถึงแมวา SIRIPF จะเปนกองทุนปดซึ่งไมมีการกําหนดอายุของกองทุน
อสังหาริมทรัพย แตการมี Put Option ซึ่งจะเริ่มใชสิทธิได ณ ปลายปที่ 5 นั้น จะเปนทางเลือกใหผูลงทุนระยะปานกลางได
เปนอยางดี โดย SIRIPF จะไดรับคาเชาในอัตราคงที่ซึ่งจะเปนหลักประกันรายไดที่จะเขามาสูกองทุนและชวยสราง
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุน ธุรกรรมที่เกิดขึ้นนี้ถือวากอใหเกิดประโยชนทั้งแกแสนสิริ และ SIRIPF โดยแสนสิริ
ไดนําเงินทุนที่ไดจากการขายสินทรัพยทั้ง 25 หลังนี้ มาชําระหนี้สิน และนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอไป
ผลการดําเนินงาน ในรอบป 2548
ในป 2548 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 10,517 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 58 จาก 6,645 ลานบาทในป 2547
มีปจจัยหลักมาจากรายไดจากการขายโครงการที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 63 ซึ่งเปนผลมาจากการที่แสนสิริเปดโครงการบานเดี่ยว
คอนโดมิเนียม และทาวนเฮาสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความสําเร็จจากการเจาะตลาดบานเดี่ยวและทาวนเฮาส กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสัดสวนรายไดจากการขายโครงการ โดยในป 2547 มีการรับรูรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมถึงรอยละ
55 ในขณะที่รายไดจากโครงการบานเดี่ยวและทาวนเฮาสคิดเปนรอยละ 44 และ รอยละ 1 ตามลําดับ ในทางกลับกัน ในป
2548 มีสัดสวนการรับรูรายไดจากโครงการบานเดี่ยวถึงรอยละ 51 รายไดจากโครงการคอนโดมิเนียม รอยละ 41 และ
รายไดจากโครงการทาวนเฮาส รอยละ 8
รายไดจากโครงการเพื่อเชา (รวมรายไดจากสิทธิการเชาตัดบัญชี) เพิ่มขึ้นเปน 181 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 26 จาก 144 ลานบาทในป 2547 เปนผลมาจากการเพิ่มจํานวนบานเดี่ยวเพื่อเชามากขึ้น ในขณะที่การขยายธุรกิจ
ดานการบริหารโครงการและบริหารการขาย สงผลใหแสนสิริมีรายรับคาบริการธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2547
หรือเพิ่มขึ้นจาก 203 ลานบาท เปน 208 ลานบาท นอกจากนี้ การขายโรงแรมโซฟเทล สีลมในเดือนพฤษภาคม 2548 สงผล
ใหรายไดจากธุรกิจโรงแรมลดลงจากป 2547 ถึงรอยละ 55 หรือลดลงจาก 531 ลานบาทเปน 240 ลานบาท พรอมทั้งสงผล
ใหแสนสิริมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน(กอนหักคาใชจายที่เกี่ยวของ) เปนจํานวน 456.20 ลานบาท
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สินทรัพย
แสนสิริและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 18,322 ลานบาท ลดลงจากปกอน
เปนจํานวน 952 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการขายโรงแรมโซฟเทล ลีลม ซึ่งมีมูลคาสินทรัพยจํานวนเกือบ 2 พันลานบาท
อยางไรก็ดี ธุรกรรมดังกลาวสามารถสรางกระแสเงินสดใหแสนสิริทําใหมีเงินสดหมุนเวียนในกิจการมากขึ้นและกอใหเกิด
การขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะที่แสนสิริมีมูลคางานที่แลวเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ เพิ่มขึ้นจากปกอน
จํานวน 886 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53 เนื่องจากในแตละโครงการของแสนสิริมีความคืบหนาของงานกอสรางเพิ่มขึ้น
เพื่อเตรียมสงมอบที่อยูอาศัยใหกับลูกคาในลําดับตอไป
นอกจากนี้ แสนสิริไดพัฒนาโครงการและมีการเปดตัวโครงการใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับความ
ตองการซื้อที่อยูอาศัยของกลุมลูกคา สงผลใหมีการบันทึกตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตาม แสนสิริไดดําเนินการกอสรางโครงการตางๆ ใหแลวเสร็จและสงมอบใหลูกคาตามยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
เชนกัน จึงทยอยบันทึกไปเปนตนทุนขายในงบกําไรขาดทุน สงผลใหมียอดคงเหลือลดลงจากป 2547 ที่รอยละ 8
หนี้สิน
หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 10,578 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอน รอยละ 13 หรือลดลงจํานวน 1,567 ลานบาท โดยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน-สถาบันการเงิน ไดลดลงอยาง
มีนัยสําคัญ จาก 1,314 ลานบาทในป 2547 เหลือเพียง 483 ลานบาทในป 2548 เนื่องจากแสนสิรินําเงินที่ไดจากการ
ดําเนินงานและการขายโรงแรมโซฟเทล สีลม มาชําระหนี้สถาบันการเงิน สงผลใหหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยลดลงจาก
9,282 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 มาอยูที่ 7,651 ลานบาท ณ สิ้นป 2548 และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน เทากับ 1.26 และ
อัตราสวนหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (Gearing ratio) เทากับ 0.99
สําหรับเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน
ไดแก
หนี้เงินกูโครงการบานพรอมที่ดิน
คอนโดมิเนียม และทาวนเฮาส ซึ่งจะมีการชําระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคา โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548 จํานวน 6,187.83 ลานบาท ลดลงจาก 7,723.10 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปนจํานวน 1,535.27 ลานบาท อันเปนผล
มาจากการขายบานเดี่ยวมากขึ้น รวมทั้งมีการกอสรางและโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมและทาวนเฮาสใหแกลูกคา
ตามกําหนดการ ทั้งนี้ เงินกูดังกลาวเปนหนี้เงินกูโครงการที่ถึงกําหนดชําระตามขอตกลงในสัญญาภายใน 1 ป จํานวน
2,846.77 ลานบาท สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 2 – 5 ป จํานวน 3,341.06 ลานบาท สําหรับยอดคงเหลือของเจาหนี้อื่น –
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จํานวน 848.74 ลานบาทนั้น เปนผลมาจากรายการขายบานเชาจํานวน 25 หลังของโครงการ
บานแสนสิริ ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบานแสนสิริ โดยแสนสิริไดบันทึกรับรูรายการขายนั้น เปนการกูยืมเงินจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
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สภาพคลอง
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสวนใหญของแสนสิริมาจากรายไดจากการขายโครงการที่อยูอาศัย โดยทุก
โครงการไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี และมียอดขายเพิ่มขึ้นมาก แสนสิริไดนําเงินไปใชในการซื้อที่ดินและพัฒนา
โครงการตางๆ ทั้งบานเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวนเฮาส เพื่อรองรับการเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต รวมทั้งไดนําเงิน
สดจากการขายโครงการไปชําระหนี้สิน นอกจากนี้ แสนสิริมีกระแสเงินสดสุทธิจากการขายโรงแรมโซฟเทล สีลม จํานวน
กวา 1,200 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดนําไปชําระคืนหนี้สินและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สงผลใหแสนสิริมีอัตราสวน
หนี้สินตอทุนลดลง และมียอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นงวดป 2548 เทากับ 1,253 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดป 2547 ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
แสนสิริมีเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน เทากับ 915 ลานบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จํานวน 471 ลานบาท และ
มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 419 ลานบาท
ลําดับตอมา ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2548 ซึ่งไดกลาวรายงานตอที่ประชุมทราบแลว
มีผูถือหุนเสนอแนะใหบริษัททําการปรับปรุงขนาดตัวอักษรที่จัดพิมพในรายงานประจําป ใหมีขนาดใหญขึ้น
กวาฉบับของปนี้ และเสนอใหปรับปรุงในสวนของขอมูลทางการเงินที่สําคัญ โดยเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับ ROE หรื อ Return
on Equity และ ROA หรื อ Return on Asset รวมทั้ ง ข อ มู ล เรื่ อ งความสามารถในการชํา ระเงิ น ต น และดอกเบ ี้ย
ประธานอํา นวยการ กล า วต อ ที่ ป ระชุ ม ว า
สํา หรั บ การจั ด ทํา รายงานประจํา ป ใ นป ต อ ๆ ไป

คณะกรรมการขอรั บ ข อ เสนอแนะดั ง กล า วไว พิ จ ารณา

จากนั้น ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขรายงาน
ประจําป รายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานประจําป 2548 ดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบ
เพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติ
ในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานประจําป
ผลการดําเนินงานประจําป 2548 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รายงานประจําปของคณะกรรมการและ

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจํารอบปบัญชี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ประธานอํานวยการ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาวไดจัดเตรียมตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับ
และไดรับการตรวจสอบและรับรองโดย นายสุพจน สิงหเสนห แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผูสอบบัญชี
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทราบ
กอนการประชุมแลว
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปน
อยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,452,729
11,000
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99871
0.00128
0.00001
100.00000
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย)
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งสิ้น 719,591 หุน ซึ่งแยกออกเปน 2 สวน ไดแก
(1) หุนสามัญจํานวน 412,868 หุน ซึ่งเดิม บริษัทไดสํารองหุนจํานวนดังกลาวไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (ภายใตโครงการ
ESOP # 2 เฉพาะ Lot 2) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดวันสิ้นสุดการใชสิทธิดังกลาวแลว ยังคงมีหุนเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 2) คงเหลือโดยไมมีผูใชสิทธิอยู จํานวน 412,868 หุน บริษัทจึง
จําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 2) จํานวนดังกลาว
(2) หุนสามัญจํานวน 306,723 หุน ซึ่งเดิม บริษัทไดสํารองหุนจํานวนดังกลาวไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 (ภายใตโครงการ
ESOP # 3) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 แตปรากฏวาเมื่อพนกําหนดวันสิ้นสุดการใชสิทธิดังกลาวแลว ยังคงมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามโครงการ ESOP # 3 คงเหลือโดยไมมีผูใชสิทธิอยู จํานวน 306,723 หุน บริษัทจึงจําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 3 จํานวนดังกลาว
ทั้งนี้
บริษัทยังคงเหลือหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายที่สํารองไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทุกโครงการ รวมทั้งสิ้นจํานวน 75,027,014 หุน โดยแยกออกเปน
1. สํารองหุน 75,782 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (“ESOP # 2 - Lot 3 ”)
2. สํารองหุน จํานวน 22,131,232 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”)
3. สํารองหุน จํานวน 52,820,000 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (“ESOP # 5”)
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ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,746,876,485 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 7,743,278,530 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งสิ้น 719,591 หุน และสมควร
อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 7,743,278,530 บาท
แบงออกเปน
1,548,655,706 หุน
มูลคาหุนละ
5 บาท
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,548,655,706 หุน
หุนบุริมสิทธิ
หุน”
ลําดับตอมา ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น โดยมีผูถือหุน
ซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมไดมอบหมายให นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส เปนผูตอบขอซักถามจน
เปนที่พอใจของผูถือหุน โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
มีผูถือหุนสอบถามวา หุนที่ขอตัดออกตามวาระนี้ มีไวเพื่ออะไร และเหตุใดจึงตองยกเลิกเสีย
นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาวชี้แจงตอที่ประชุมวา หุนที่ขอตัดออกตามวาระนี้ เปน
หุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP เพียงอยางเดียว บริษัทจะนําไปขายบุคคลอื่นไมได ฉะนั้น เมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 2) และ ESOP # 3 ตามที่อธิบายขางตนแลว
บริษัทก็จําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือเพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกลาวออกไป
จากนั้น ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขลดทุน
จดทะเบียนดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปน
อยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
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จึงลงมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว
7,746,876,485 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 7,743,278,530 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย รวม
ทั้งสิ้น 719,591 หุน และอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,452,729
11,000
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99871
0.00128
0.00001
100.00000

ลําดับตอมา ประธานอํานวยการไดกลาวตอที่ประชุมวา กอนที่จะเขาสูการพิจารณาตอไปในวาระที่ 5, วาระ
ที่ 6 และ วาระที่ 7 ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน กลาวคือ เปนการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย หรือที่เรียกวา ESOP นั้น ขออธิบายความเปนมา และ
สาระสําคัญของเรื่องดังกลาวใหทานผูถือหุนทราบพอสังเขป ดังตอไปนี้
ในป 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ไดเคยอนุมัติโครงการ
ESOP # 5 ไวแลว แตจนถึงขณะนี้ บริษัทยังไมไดดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เนื่องจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเปนหนวยงานที่พิจารณาคําขออนุญาต เห็นวา มติที่อนุมัติโครงการนี้ไดมาตั้งแตป 2546 และขอมูลที่
เปนสาระสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงขอใหบริษัทมาดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดย
ขั้นตอนทางกฎหมาย บริษัทจําเปนตองดําเนินการใน 3 สวนที่ตอเนื่องกัน คือ
สวนที่ 1 - ดําเนินการขอมติยกเลิกโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนแลวเมื่อป 2546 แตยังมิไดทําการออกและเสนอขาย
สวนที่ 2. - เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP # 5/2549 เพื่อทดแทนโครงการ
ESOP # 5/2546 ที่ขอยกเลิกไปขางตน ซึ่งในสวนของรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สําคัญ
เชนเดียวกับโครงการที่ทานผูถือหุนไดอนุมัติไวแลวเมื่อป 2546 ไมวาจะเปน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย, จํานวน
หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ, ราคาการใชสิทธิ ซึ่งเทากับ 5 บาทตอหนวย และจํานวนที่จัดสรรใหกับกรรมการ เปนตนอยางไร
ก็ตาม ในสวนของรายละเอียดปลีกยอยนั้น บริษัทจําเปนตองทําการปรับปรุงเนื้อหาอยูบาง เพื่อใหสอดคลองตาม
หลักเกณฑของ ก.ล.ต. มากยิ่งขึ้น
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สวนที่ 3. - เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวขางตน และเพื่อใหมีหุนรองรับ
การใชสิทธิซื้อหุนภายใตโครงการ ESOP # 5/2549 ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาว
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของ
บริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2546) ซึ่งไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 แตยังมิไดทําการออกและเสนอขาย
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ เ ป น การขออนุ มั ติ ย กเลิ ก โครงการ ESOP # 5 ซึ่ ง ได รั บ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เมื่ อ ป 2546 ตามรายละเอี ย ดที่ ไ ด อ ธิ บ ายไว แ ล ว ข า งต น หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ
ประสงคจะขอแกไข ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปน
อยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัท ครั้ง
ที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2546) ซึ่งไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2546 แตยังมิไดทําการออกและเสนอขาย ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,452,729
11,000
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99871
0.00128
0.00001
100.00000
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัท ครั้งที่ 5
(โครงการ ESOP # 5/2549)
ประธานอํา นวยการ เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของ
บริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2549) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3. ของหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนครั้งนี้ ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบแลวกอนการประชุม และคณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุน
สมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ทั้งนี้ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549 นี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
ตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม คัดคานการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
โดยกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ
ESOP # 5/2549 ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท และได ล งทะเบี ย นเข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง นี้ (จํา นวน 19 ราย ถื อ หุ น รวม
18,635,961 หุ น ) ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี้
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขโครงการ ESOP
ดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น
จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
มีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และแสดงความคิดเห็นวา ควรจะพิจารณาใหคาตอบแทนในลักษณะอื่น เชน เงินเดือน
คาจาง หรือคาคอมมิสชั่นในการขาย หรือเงินบําเหน็จในการที่พนักงานทํางานใหกับบริษัทในระยะยาว เพื่อไมใหมี
ผลกระทบตอผูถือหุน เนื่องจากเมื่อหุน ESOP เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อาจมีผลใหราคาหุนในตลาดฯ ปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา โครงการ ESOP นี้เปนแรงจูงใจและเปนขวัญกําลังใจใหแก
พนักงาน อีกทั้งราคาการใชสิทธิที่ 5 บาทตอหนวย เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุนในขณะนี้ ซึ่งอยูที่ประมาณ
4 บาทเศษ ไมนาจะกระทบตอผูถือหุนมากนัก เพราะเปนการใชสิทธิที่ไมต่ํากวาราคาตลาด รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ของ
โครงการก็ไมไดแตกตางไปจากโครงการเดิมที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไวแลวเมื่อป 2546 จึงเห็นดวยกับการอนุมัติโครงการ
ESOP ดังกลาว
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ประธานอํานวยการ กลาวตอที่ประชุมวา เนื่องจากในวาระนี้ ผูถือหุนมีความเห็นที่แตกตางกัน กลาวคือ
มีทั้งผูถือหุนที่เห็นดวย และไมเห็นดวย ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่ อ งหมาย
กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่ เ หลี่ ย มในบั ต รลงคะแนน จากนั้น ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัทไป
เก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน และโดยที่เนื่องจากวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เปนวาระที่ตอเนื่องกันจึงขอใหที่ประชุมลงคะแนน
เสียงไปพรอมกันในคราวเดียวดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติโ ครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัท ครั้งที่ 5
(โครงการ ESOP # 5/2549) ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ซึ่งเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม คัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
841,760,374
67,394
100
841,827,868

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99198
0.00801
0.00001
100.00000

หมายเหตุ
กรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549
ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท และได ล งทะเบี ย นเข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง นี้ (จํา นวน 19 ราย ถื อ หุ น รวม
18,635,961 หุ น ) ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ไดยกเลิกโครงการไปตามวาระที่ 5
ขางตน และอนุมัติการนําหุนจํานวนดังกลาวมาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตาม
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท ใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัท ครั้งที่ 5
(ESOP # 5/2549) ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 6 ขางตน แทน
ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 6 ขางตน
และเพื่อใหมีหุนรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ
ESOP # 5/2549 ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิดังกลาว
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ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ไดเคยมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมไวแลว โดยที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดอนุมัติใหจัดสรรหุนจํานวน 52,820,000 หุน เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2546 ที่ไดยกเลิกโครงการไปแลวตามวาระที่ 5 ขางตน
ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
จํานวน 52,820,000 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546)
ที่ไดยกเลิกโครงการไปตามวาระที่ 5 ขางตน และใหนําหุนจํานวน 52,820,000 หุนดังกลาว มาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ที่จะซื้อหุนตามโครงการ ESOP # 5/2549 ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 6 ขางตนแทน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติก ารยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม จํานวน 52,820,000
หุน ในราคาหุนละ 5 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ได
ยกเลิก
โครงการไปตามวาระที่ 5 ขางตน และอนุมัติการนําหุนจํานวนดังกลาวมาจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนตาม
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยของบริษัท ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2549) ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 6
ขางตน แทน ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
841,771,374
56,394
100
841,827,868

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99329
0.00670
0.00001
100.00000

หมายเหตุ
กรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549
ซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท และได ล งทะเบี ย นเข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง นี้ (จํา นวน 19 ราย ถื อ หุ น รวม
18,635,961 หุ น ) ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 14 จาก 27 หนา

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแผนการแกไขเกี่ยวกับสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชีของบริษัท เพื่อใหการ
บันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมเปนไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี
ประธานอํานวยการ มอบหมายให นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส เปนผูชี้แจงรายละเอียด
ในเรื่องสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชีของบริษัท รวมถึงแผนการแกไขเกี่ยวกับสวนต่ํามูลคาดังกลาว
นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดเคยดําเนินการลดทุน
เพื่อลางขาดทุนสะสมมาแลวสองครั้ง โดยในป 2545 บริษัทไดลดมูลคาที่ตราไวของหุน (“พาร”) จากเดิมหุนละ 10 บาท
ลงเหลือ 8.55 บาท และในป 2546 บริษัทไดลดพาร จาก 8.55 บาท ลงเหลือ 5 บาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในเรื่องการลดทุนทั้งสองครั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการโดยถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยคํานึงถึงกฎระเบียบและความเห็นของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัดมาโดยตลอด และไดปรึกษากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกอนดําเนินการลดทุนทุกครั้ง โดยที่ในการลดทุนในป 2545 นั้น ในเบื้องตนบริษัทมีความตั้งใจที่จะ
ลดทุนเพื่อลางทั้งขาดทุนสะสมและสวนต่ํามูลคาหุนในบัญชีทั้งหมดใหหมดไป แตไดรับการทักทวงจากเจาหนาที่ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย วา การลดทุนเพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุนนั้นไมอาจกระทําได เนื่องจากกรมทะเบียนการคาไดเคย
ใหความเห็นในประเด็นดังกลาวไวกับบริษัทจดทะเบียนรายอื่นมากอนหนานี้แลววา “สวนลดมูลคาหุนที่เกิดขึ้นจําตอง
บันทึกอยูในบัญชีตลอดไป และหากวาบริษัทมีทั้งสวนล้ํามูลคาหุนและสวนลดมูลคาหุน ก็จําตองแสดงแตละ
รายการแยกตางหากจากกัน ไมสามารถนํามาหักกลบหรือแสดงเปนมูลคาสุทธิได” เปนผลใหในการลดทุนครั้ง
ดังกลาวบริษัทสามารถลดทุนไดเพียงเทาที่สามารถลางขาดทุนสะสมเทานั้น และในการลดทุนครั้งที่สองในป 2546 นั้น
สืบเนื่องจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือเวียนที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวของในเรื่องนี้วา
จากการหารือกับ
หนวยงานกํากับดูแล และสถาบันที่เกี่ยวของแลวเห็นวา การลดทุนเพื่อนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนที่มีอยูในบัญชีนั้นสามารถ
ทําได ประกอบกับที่เพื่อที่จะใหมูลคาที่ตราไวของหุนเปนตัวเลขที่เปนจํานวนเต็มโดยไมมีทศนิยม และมีมูลคา เทา ๆ กับ
บริษัทจดทะเบียนสวนใหญในขณะนั้น บริษัทจึงไดดําเนินการลดทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชี
โดยลดมูลคาหุนไปจนเหลือมูลคาหุนละ 5 บาท โดยนําสวนเกินทุนที่เกิดจากการลดทุนดังกลาวจํานวนประมาณสาม
พันลานบาทไปหักกลบกับสวนต่ํามูลคาหุนที่มีอยูในบัญชีประมาณสี่พันลานบาท สงผลใหบริษัทยังคงมีสวนต่ํามูลคาหุน
ณ สิ้นงวดรอบปบัญชี 2548 จํานวน 1,068,616,965 บาท
ตอมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดแจงความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับ
วิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนไปลางขาดทุนสะสม ซึ่งมีใจความโดยสรุปวา ในกรณีที่บริษัทมีสวนต่ํากวามูลคาหุน ซึ่งเกิด
จากการขายหุนต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุน หากบริษัทจะลดทุนไปลางขาดทุนสะสม บริษัทตองนําสวนเกินที่เกิดจากการ
ลดทุนไปหักกลบกับสวนต่ํากวาทุนกอน จึงจะนําสวนที่เหลือไปลางขาดทุนสะสมได โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ไดมีคําสั่ง
ดวยวา หากบริษัทใดมีการบันทึกบัญชีไมเปนไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาว ขอใหดําเนินการแกไข
ขอผิดพลาดโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที เพื่อใหขอมูลในงบการเงินงวดปจจุบัน (ประจําป 2548) ถูกตองและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดตามตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ได
นั้น สามารถกระทําไดสองวิธี กลาวคือ (1) ใชวิธีการลดทุน แตทั้งนี้มีขอจํากัดที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป
2548 เนื่องจากจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอาจตองใชเวลาประมาณสี่เดือน หรือ (2) ใชวิธีปรับปรุง
ทางดานบัญชี โดยการนํากําไรสะสมมาหักกลบกับสวนต่ํามูลคาหุน ซึ่งวิธีที่สองนี้เปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนที่พึงจะ
ไดรับเงินปนผลในอนาคต เนื่องจากบริษัทไดแสดงตัวเลขกําไรสะสม และกําไรรายไตรมาสของป 2548 มาแลวถึงสาม
ไตรมาส นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทนาจะคาดหวังในเงินปนผลจากกําไรดังกลาวจึงไดตัดสินใจลงทุนเขาซื้อหุนของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไดหารือรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งไดขอสรุปวา สํานักงาน ก.ล.ต. โดย
ความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควรผอนปรนใหบริษัทที่อยูในขายที่ตองแกไขปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว
เลือกใชวิธีการลดทุนที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูใหหมด แทนการแกไขขอผิดพลาดของการบันทึก
บัญชีในอดีตได โดยมีเงื่อนไขวา
(ก) ใหบริษัทใชวิธีการลดทุนที่มีอยูในปจจุบันเพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูใหหมด
ขอผิดพลาดของการบันทึกบัญชีในอดีตได

แทนการแกไข

(ข) ในระหวางที่กระบวนการลดทุนเพื่อลางสวนต่ํามูลคาหุนยังไมแลวเสร็จ
งบการเงินของบริษัทตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะดําเนินการลางสวนต่ําใหหมด และหากบริษัทจะจายเงินปนผล กําไรสะสมคงเหลือ
หลังจากจายเงินปนผลของบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวาสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชี ทั้งนี้ เพื่อไมใหมีการจายเงิน
ปนผลออกจากกําไรสะสมซึ่งยังมิไดแกไขใหถูกตอง
(ค) นอกจากนี้
ในระหวางที่บริษัทยังมีสวนต่ํามูลคาหุนที่เกิดจากการบันทึกบัญชีลดทุนที่ไมถูกตอง
คงเหลืออยูในบัญชี ผูสอบบัญชีตองเพิ่มวรรคเนนในรายงานผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการแกไขขางตน
ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแผนการแกไขเกี่ยวกับสวนต่ํามูลคาหุนที่
คางอยูในบัญชีของบริษัท เพื่อแกไขการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมใหเปนไปตามความเห็นของสภา
วิชาชีพบัญชี โดยบริษัทจะใชวิธีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงโดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน จากเดิมมูลคาหุนละ 5
บาท เปนมูลคาหุนละ 4.28 บาท หรือลดลง 72 สตางคตอหุน เพื่อนําสวนเกินทุนที่เกิดขึ้นจากการลดทุน จํานวน
1,061,012,658 บาท ไปหักกลบกับสวนต่ํามูลคาหุนสวนใหญที่คางอยูในบัญชีของบริษัทจํานวน 1,068,616,965 บาท
และหลังจากการหักกลบแลว จะคงเหลือสวนต่ํามูลคาหุนจํานวน 7,604,307 บาท คางอยูในบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการแกไขการบันทึกบัญชีใหสอดคลองกับความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีแลว สวนต่ํามูลคาหุนที่เหลืออยูจํานวน
7,604,307 บาท จะถูกนําไปหักออกจากกําไรสะสมของบริษัท อันจะเปนผลใหกําไรสะสมของบริษัทลดลงตามจํานวน
ดังกลาว
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จากนั้น ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระ
นี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ
สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
จึงลงมติอนุมัติแผนการแกไขเกี่ยวกับสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชีของ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว
บริษัท เพื่อใหการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมเปนไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลคาหุนแตละหุนของบริษัทใหต่ําลง)
เพื่อนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชี และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.
ของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับแผนการแกไข
เกี่ยวกับสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชีของบริษัท เพื่อแกไขการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมใหเปนไป
ตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ในวาระที่ 8 ขางตน ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลคาหุนแตละหุนของบริษัทใหต่ําลง) เพื่อนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนที่
คางอยูในบัญชี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ภายหลัง
จากที่บริษัทไดทําการลดทุนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายตามวาระที่ 4 เรียบรอยแลว) จากเดิม ทุน
จดทะเบียน 7,743,278,530 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 6,628,246,421.68 บาท โดยวิธีลดมูลคาหุนแตละหุนของบริษัท
ใหต่ําลง จากเดิมกําหนดไวมูลคาหุนละ 5 บาท คงเหลือเปนมูลคาหุนละ 4.28 บาท เพื่อนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยู
ในบัญชี โดยไมมีการจายคืนเงินสวนเกินมูลคาหุนจากการลดทุนใหแกผูถือหุน และสมควรอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 6,628,246,421.68 บาท
แบงออกเปน
1,548,655,706 หุน
มูลคาหุนละ
4.28 บาท
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,548,655,706 หุน
หุนบุริมสิทธิ
หุน”
อนึ่ง
ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีลดมูลคาหุนแตละหุนของบริษัทใหต่ําลงตาม
รายละเอียดที่เสนอขางตนแลว
จะเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทใหม
เปนเงินทั้งสิ้น
6,307,130,801.76 บาท โดยมีหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,473,628,692 หุน
ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทครั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุนจดทะเบียนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนแลว แตยังมิไดนําออกจําหนาย รวมทั้งสิ้น 75,027,014 หุน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สํารองหุน 75,782 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (“ESOP # 2 - Lot 3”)
2. สํารองหุน จํานวน 22,131,232 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”)
3. สํารองหุน จํานวน 52,820,000 หุน ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 (“ESOP # 5/2549”)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
จากนั้น ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระ
นี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ
สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 18 จาก 27 หนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลคาหุนแตละหุนของ
บริษัทหต่ําลง) เพื่อนําไปลางสวนต่ํามูลคาหุนที่คางอยูในบัญชี และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป สําหรับ
ผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ประธานอํานวยการ รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งสิ้น 903,577,788 บาท ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา
บริษัทสมควรจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป และสมควรจายเงิน
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสอง
สตางค) หรือคิดเปนเงิน ประมาณ 324,198,312 บาท (โดยคํานวณจากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
จํานวน 1,473,628,692 หุน) ซึ่งเทากับจํานวนกําไรสุทธิและกําไรสะสมทั้งหมดของบริษัทหลังจากการหักสํารองตาง ๆ
แลวจํานวน 1,397,372,554 บาท หักดวยสวนต่ํามูลคาหุนที่มีอยูในบัญชีจํานวน 1,068,616,965 บาท ซึ่งเปนเงินปนผล
สูงสุดเทาที่บริษัทจะสามารถจายไดตามเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดตามที่ไดพิจารณาในวาระ
ที่ 8 และวาระที่ 9 ที่ผานมา โดยกําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
จากนั้น ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระ
นี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอ
สรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 19 จาก 27 หนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเทากับรอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป และใหจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2548 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค) ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 11. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานอํานวยการ แถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามขอบังคับ ขอ 16 ของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนง
หนึ่งในสามเปนอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 นี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ อัตรา
หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวม 4 ทาน ดังนี้
1. นายโกวิทย โปษยานนท
2. นายวันจักร บุรณศิริ
3. นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน
4. นายนพพร บุญถนอม
คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ รวม 4
ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคานในวาระนี้ ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อ
ลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติใน
วาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 20 จาก 27 หนา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ รวม 4 ทาน
ไดแก นายโกวิทย โปษยานนท , นายวันจักร บุรณศิริ , นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน และ นายนพพร บุญถนอม กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 12. พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ประจําป 2549
ประธานอํานวยการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ประจําป 2549 ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัทแลว มีความเห็นวา คาตอบแทนกรรมการที่
ไดรับอยูในปจจุบัน เปนอัตราคาตอบแทนที่ใชมาประมาณ 5 ปแลว ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสอดคลองและเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูใน
ระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอเพิ่มคาตอบแทนแกกรรมการ อยางไรก็ตาม ในสวนของคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรใหคงไวในอัตราเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนด
คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในอัตราดังตอไปนี้
- คาตอบแทนคณะกรรมการ กําหนดไวในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราใหม คือ อัตราทานละ
20,000 บาท ตอการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกําหนดเพดานในการจายไวไมเกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใด
มีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกวา 2 ครั้ง ใหจายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเทาอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน
2 ครั้งเทานั้น (อัตราเบี้ยประชุมกรรมการดังกลาว เพิ่มขึ้นหนึ่งเทาจากปที่ผานมา)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 21 จาก 27 หนา

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝายจัดการไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาจากความ
เจริญเติบโตของบริษัทอยางตอเนื่องติดตอกันมาเปนเวลานานหลายป
นอกเหนือจากฝายจัดการและพนักงานแลว
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารก็มีสวนสําคัญมากในการสรางความเจริญเติบโตดังกลาว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษประจําป 2549 ใหแกกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร (nonexecutive director) จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1,000,000 บาท
- นายโกวิทย โปษยานนท (ประธานกรรมการ)
จํานวน
- นายจิตติน สีบุญเรือง (รองประธานกรรมการ) จํานวน
750,000 บาท
- นายวิศาล เชาวนชูเวชช (กรรมการอิสระ)
จํานวน
750,000 บาท
- นางสาวจิตรา ศรีสาคร
(กรรมการอิสระ)
จํานวน
750,000 บาท
- นายดนุชา สินธวานนท (กรรมการอิสระ)
จํานวน
750,000 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดไวในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ อัตรา 50,000 บาท
ตอเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ตอเดือน สําหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแตละคน
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

หนา 22 จาก 27 หนา

วาระที่ 13. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2548
ประธานอํานวยการ
แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากผูสอบบัญชีของบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระแลว
ประกอบกับ สํานักงาน ก.ล.ต. ไดกําหนดหลักเกณฑวา ในรอบปบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ให
บริษัทจดทะเบียนจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองแตงตั้งผูสอบบัญชีราย
ใหมสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และกําหนดคาสอบบัญชี และสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผูถือหุน
ของเมื่อป 2548 ในวาระการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2548 มีผูถือหุนรายหลายที่ได
เสนอความเห็นในเรื่องการเจรจาตอรองสําหรับอัตราคาสอบบัญชีใหต่ําลง และขอใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสอบบัญชี
หลาย ๆ ราย เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกและเพิ่มการแขงขันกันในการเสนออัตราคาสอบบัญชีใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น สําหรับการสอบบัญชีในป 2549 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดทําการเลือกสรรผูสอบบัญชีที่มี
คุณสมบัติเทียบเคียงกันในระดับแนวหนาเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ซึ่งหลังจากที่ไดทําการเปรียบเทียบอัตราคาบริการสอบบัญชี
ของทั้ง 3 รายแลวและไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการวา คณะกรรมการควรเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีในระดับแนวหนา
เชนกัน และมีอัตราคาสอบบัญชีรวมสําหรับบริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัทในอัตราต่ําสุดที่จํานวน 4,100,000 บาท (อัตรา
คาสอบบัญชีรวมดังกลาว ลดลงประมาณรอยละ 32 เมื่อเทียบกับปกอนหนาซึ่งมีจํานวน 6,000,000 บาท) เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทสําหรับป 2549
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้งให บริษัท สํานักงาน เอินสท
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.

รายนาม
นายโสภณ
เพิ่มศิริวัลลภ
นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
นางสาววิสสุตา จริยธนากร

เลขที่ใบอนุญาต
3182
3516
3970
3853

ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดคา
สอบบัญชีของทั้งกลุมบริษัทไวเปนจํานวนรวม 4,100,000 บาท
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ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหแตงตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี
รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3853 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของทั้งกลุมบริษัทไวเปนจํานวน 4,100,000 บาท ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู
ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูสํารองไวจํานวนสามพันลานบาท เพื่อเปนการเพิ่มความ
แข็งแกรงในดานการเงินของบริษัทหากภาวะดานตลาดเงินเอื้ออํานวยนั้น ปรากฏวา นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนครั้งดังกลาวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมิไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกูตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนแตอยางใด
เนื่องจากภาวะดานตลาดเงินยังไมเอื้ออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกู และโดยที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดหลักเกณฑวา มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูนั้นตองไดมาไมเกินหนึ่งปกอน
วันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองขออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้
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ชนิด
สกุลเงิน
มูลคารวมของหุนกู
อายุ
การเสนอขาย

การไถถอน
กอนกําหนด
อัตราดอกเบี้ย

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอื่น ๆ

- หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว
- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว
- วงเงินรวมไมเกิน 3,000,000,000.-บาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทา
เงินบาทจํานวนดังกลาว
- ไมเกิน 10 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว
- 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
- ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้ เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู
ในแตละคราว
- ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข
ของหุนกู ที่ไดออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว
- 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
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นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาวชี้แจงเพิ่มเติมวา หากมีการออกหุนกู ไมได
หมายความวา บริษัทมีปญหาสภาพคลอง หากแตเปนการเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน หรือบริหารตนทุนทางดาน
ดอกเบี้ยมากกวา เนื่องจากหุนกูสามารถกําหนดดอกเบี้ยที่แนนอนไดในระยะยาว ซึ่งตางจากอัตราดอกเบี้ยกูยืมจาก
สถาบันการเงินที่มีการปรับขึ้นโดยตลอด และอีกประการหนึ่ง หากบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนกูนี้ บริษัทก็จะนําไปชําระ
คืนเงินตนที่มีอยูสถาบันการเงิน
ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระนี้ ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม :
ดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง

มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
860,463,729
100
860,463,829

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99999
0.00001
100.00000

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไวในวาระตาง ๆ
ดังกลาวขางตน
มีผูถือหุนสอบถามวา การที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเปนผูถือหุนในบริษัท จะทําใหความเปน
อิสระลดลงไปหรือไม
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ประธานในที่ประชุม กลาวชี้แจงวา กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ไวในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมใน
การบริหารงานในบริษัท ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท รวมทั้งไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท เปนตน อยางไรก็ตาม กรรมการอิสระ
หรือ กรรมการตรวจสอบ มีสิทธิถือหุนในบริษัทที่ตนดํารงตําแหนงอยูได แตตองไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ กรรมการอิสระ
หรือ กรรมการตรวจสอบ ยังมีหนาที่เชนเดียวกับกรรมการของบริษัท ที่จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบอีกดวย ดังนั้น จะเห็นไดวาผูที่จะดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ จะตองมีความเปนอิสระตามหลักเกณฑดังกลาว และการถือหุนใน
บริษัทที่ไมเกินกวารอยละ 5 ก็ไมทําใหความเปนอิสระลดลงไปแตอยางใด
เนื่องจากไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานจึงกลาวปดประชุมและ
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม
ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ(นายโกวิทย โปษยานนท)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-ลายมือชื่อ(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
/ผูบันทึกรายงานการประชุม
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