
 

   หน้า 1    

       
      วนัที ่29 กรกฎาคม 2563  
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
  2. สรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
   ของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) 

 3. สรุปรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั  
และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (ESOP # 8) 

          4. รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
          5. รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั   
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. ณ สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตใินแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี้ 
 
วาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,446,980,339 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
     

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,446,890,339 90,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9986)  (รอ้ยละ 0.0014) - - 
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วาระท่ี 2. รบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,381,440 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,431,769,541 90,000 17,521,899 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7269) (รอ้ยละ 0.0014) (รอ้ยละ 0.2717) - 
 
วาระท่ี 3. อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวนไม่เกนิ 4,922,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 16,224,125,722 .40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 21,146,125,722.40 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 4,600,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (รายละเอยีดปรากฏอยู่ในแบบรายงาน
การเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้  
 

"ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีนจ านวน : 21,146,125,722.40 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 19,762,734,320 หุน้  
  มลูค่าหุน้ละ : 1.07 บาท  
                               โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั : 19,762,734,320 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ :           -           หุน้" 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 
6,059,754,753 389,890,320 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.9549) (รอ้ยละ 6.0451) - - 
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วาระท่ี 4. อนุมต้กิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้น
หน่วย โดยไม่คดิมลูค่าการเสนอขายและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ตอ่                     
1 หุน้สามญั ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ 1.10 บาทต่อหุน้ และมอีายุ 5 ปีนับแตว่นัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่       
ผูล้งทุนทีจ่ะจองซื้อและไดร้บัการจดัสรรหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะ
ออกและเสนอขายโดยมมีลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซึง่อยู่ภายใตว้งเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 24/2562 ของบรษิทั เมื่อวนัที ่ 29 เมษายน 2562       
ซึง่ผูล้งทุนจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุน้กู ้1 บาท โดยผูล้งทุนดงักล่าวเป็นผูล้งทุนทีม่ี
ศกัยภาพและสามารถลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ซึง่ไดแ้ก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนิตบิุคคลต่างประเทศทีถู่กจดัตัง้
ขึน้ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดย partnership funds ซึง่เป็นกองทุนประเภท 
Discretionary Fund (กองทุนทีผู่จ้ดัการกองทุนมอี านาจบรหิารและตดัสนิใจเกีย่วกบัการลงทุนของกองทุน) ทีถู่กจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึง่มผีูจ้ดัการกองทุน คอื Argyle Street Management Limited (ASM) ซึง่เป็นบรษิทัที่
ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดแูลหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องฮ่องกง (Securities and Futures 
Commission of Hong Kong) และสหรฐัอเมรกิา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบรหิาร
ทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทุนต่าง ๆ อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) และผูล้งทุนไม่เป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
 ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ที่ออกและ 
เสนอขายใหก้บับุคคลดงักล่าวจะไม่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไม่เป็นการ
เสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มมีตเิสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว รายละเอยีดปรากฏอยู่
ในสรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ทีอ่อก
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2)  
 
 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
บรษิัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าทีไ่ม่ขดั หรอืแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ ์
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิรายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิระยะเวลาการใช้
สทิธ ิอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ ลกัษณะและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม 
แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนที่เกี่ยวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ การ
ตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่
เกีย่วขอ้ง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนและหุน้รองรบัต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,403,799,499 45,845,574 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.2892) (รอ้ยละ 0.7108) - - 
 
วาระท่ี 5. อนุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิ
จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP 
# 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย โดยไม่คดิมลูค่าการเสนอขายและมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                      
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1.10 บาทต่อหุน้ และมอีายุ 5 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ
 
 ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามโครงการ ESOP # 8 ทีอ่อกและเสนอ
ขายใหก้บับคุคลดงักล่าวจะไม่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่เป็นการเสนอ
ขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มมีตเิสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว รายละเอยีดปรากฏอยู่
ในสรุปรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่ 8  (ESOP # 8) (สิง่ทีส่่งมา
ดว้ย 3)  
 
 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
บรษิัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าทีไ่ม่ขดั หรอืแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ ์
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
การช าระราคาแสดงสทิธ ิลกัษณะและรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ข) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไข 
สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ การตดิต่อ
และการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรอืข้อความในเอกสารดงักล่าวที่
เกีย่วขอ้ง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,373,178,787 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนคดัคา้นการออกและเสนอขายดงักล่าว ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,983,258,233 389,920,554 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.8819) (รอ้ยละ 6.1181) - - 
 
วาระท่ี 6. อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (รายละเอยีดปรากฏอยู่ในสิง่ทีส่่งมา 
ดว้ย 2 และ 3) 
 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกนิ 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล                       
ในวงจ ากดั (private placement) จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย  
 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อ
รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย  
 

3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท 
(ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบรษิัท ณ วนัที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากัด (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเต็มจ านวนหรอืแต่บางส่วนก็ได้ และจะ
จดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดัที่จะได้รบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ) และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิัทไดจ้รงิ 
รวมทัง้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนัเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิ
การด าเนินงานของบรษิัท นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนั
ท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 
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 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
บรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่ม่ขดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสื อบอกกล่าว 
เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อให้การ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,955,515,259 494,127,614 2,200 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 92.3387) (รอ้ยละ 7.6613) (รอ้ยละ 0.0000) - 
 
วาระท่ี 7. อนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2562 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,431,423,174 700,000 17,521,899 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7175) (รอ้ยละ 0.0109) (รอ้ยละ 0.2716) - 
 
 
 
 



 

 หน้า 7 / 11 
   

 
วาระท่ี 8. อนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 
สองครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 54.68 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 2) รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลจ านวนสองครัง้ ส าหรบัผลการด าเนินงานรวมในปี 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปีแรก
ของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.02 (สองสตางค)์ เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2562 เป็นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ทีห่นึ่ง และการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่องจากผลการด าเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงนิสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.06 (หกสตางค)์ เมื่อวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึง่การจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลครัง้ทีส่องนี้ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัที่ก าหนด
ไวใ้นวนัที ่17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบรษิทัจะไม่เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 อกี 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,449,555,073 90,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9986) (รอ้ยละ 0.0014) - - 
 
วาระท่ี 9. อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ และเลอืกตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิ
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 (1)  เลอืกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นายพรทตั อมตววิฒัน์,                      
นายเศรษฐา ทวสีนิ และ นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และ  
 
 (2)  เลอืกตัง้ให ้นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ เขา้เป็นกรรมการใหม่เพิม่เตมิ 
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ประเภทกรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

1 นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอิสระ 6,015,306,303 434,338,770 0 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.2657) (รอ้ยละ 6.7343) - -
2 นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอิสระ 6,017,713,503 431,931,570 0 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.3030) (รอ้ยละ 6.6970) - -
3 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการ 6,407,077,940 42,567,133 0 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 99.3400) (รอ้ยละ 0.6600) - -
4 นายวนัจกัร ์บุรณศริิ กรรมการ 6,407,077,940 42,567,133 0 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 99.3400) (รอ้ยละ 0.6600) - -
5 นายวรีะนนัท์ ชืน่สุวรรณ กรรมการอิสระ 6,002,731,100 214,386,187 232,527,786 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 93.0707) (รอ้ยละ 3.3240) (รอ้ยละ 3.6053) -

รายชือ่กรรมการ

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 10. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ               
ชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2562                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชมุคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (non-
executive director) จ านวน 6 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 4.2 ลา้นบาท ดงันี้ 
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กรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการอสิระ 

700,000 บาท 

นายธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมการ 700,000 บาท 
นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 700,000 บาท 
นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 700,000 บาท 
นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 700,000 บาท 
นายวชิญา จาตกิวณชิ กรรมการ 700,000 บาท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี- 
 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2562 ทีผ่่านมา) 
 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2562 ทีผ่่านมา) ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน 
ปี 2563  

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 
ประธานในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 
 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการในคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
 
หมายเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ              
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,041,265,300 408,379,773 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 93.6682) (รอ้ยละ 6.3318) - - 
 
วาระท่ี 11. อนุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 หรอื นางสาวรุง้นภา 
เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นางสาว                        
รสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659 หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัช ี                           
รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5872 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,449,449,063 196,010 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9970) (รอ้ยละ 0.0030) - - 
 
วาระท่ี 12. อนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 10,000 ล้านบาท ทัง้นี้ 
เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นี้กับวงเงินการออกหุ้นกู้ที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญ                        
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่
19/2557 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2559 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 
จ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 จ านวน                    
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุ้นกู้รวมทัง้สิ้นไม่เกนิ 50,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอียด
เบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4)  
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,430,465,532 19,115,541 64,000 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.7026) (รอ้ยละ 0.2964) (รอ้ยละ 0.0010) - 
 
วาระท่ี 13. อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 30. ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการจดัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่19 เมษายน 2563 ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกบัการจดัประชุมผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ขอ้ 51. เนื่องจากปัจจุบนับริษัทได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสญัลกัษณ์ (Logo) ของบรษิทั จงึสมควรแก้ไขตราประทบัของบรษิทัให้สอดคล้องกนั โดยมี
รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,449,645,073 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,449,491,063 154,010 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9976) (รอ้ยละ 0.0024) - - 
  
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 
14.30 น. ถึง 16.30 น.  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้

 1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 16,224,125,722.40 บาท เป็น 21,146,125,722.40  
บาท โดยออกหุ้ นสามัญจ านวน 4,600,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.07 บาท รวมมูลค่า 4,922,000,000.00  บาท โดยเป็นการ               
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุ้นสามญั ไม่เกิน 3,200 1.07 ไม่เกิน 3,424 
 การใช้เงนิทนุ  
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั ไม่เกิน 1,400  1.07 ไม่เกิน 1,498 
 (General Mandate) 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ออกให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (private placement) 

ไม่เกิน 2,500 อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามญั 

 

ไม่คิดมลูค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัที่ราคา 
1.10 บาท ต่อ 1 หุ้น  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทหรือบคุคลที่กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั
มอบหมาย]มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดในภายหลงั 

ในกรณีนี ้บริษัทจะต้องได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับที่ออกใหม่ต่อบคุคล
ในวงจ ากดัโดยมติประชมุผู้ถือหุ้นที่
ได้ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตขุ้อ (1) 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
โครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แสนสิริ 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ 
และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) 

ไม่เกิน 700 อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามญั 

ไม่คิดมลูค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัที่ราคา 
1.10 บาทต่อ 1 หุ้น 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทหรือบคุคลที่กรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
มอบหมาย]มีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลงั 

โปรดพิจารณา
หมายเหตขุ้อ (2) 

หมายเหตุ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิดงัต่อไปนี ้

(1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ                 
เพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซือ้ขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นบัแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัท
จะออกและเสนอขายโดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึง่อยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับ
อนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซือ้หุ้นกู้  1 บาท โดยผู้ลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศกัยภาพและสามารถ
ลงทุนในบริษัทได้จริง  ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบคุคลต่างประเทศที่ถกูจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 
และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จดัการกองทุนมี
อ านาจบริหารและตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุน คือ 
Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา  (U.S. Securities and 
Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) และผู้ลงทนุไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคล
ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และ 
ไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ีย                   
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5    
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ในการนี ้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นรองรับต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

(2) อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมลูค่าซือ้ขายและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอาย ุ5 นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลดงักล่าว
จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคา
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้
บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6      

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย          
เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ  ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

- ไม่มี - 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป )General Mandate (  

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

 

ร้อยละต่อทุน 
จดทะเบียน 
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

1. บคุคลในวงจ ากดั (private placement) หุ้นสามญั ไม่เกิน 1,400 ประมาณร้อยละ 9 
 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตขุ้อ (1) 

 หมายเหตุ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิดงัต่อไปนี ้

(1) อนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,400 
ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท ณ 
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจดัสรรในคราวเดียวกันหรือ
เป็นคราว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี ้บุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทนุท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง 
และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั    
ท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย                    
เป็นผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า                   
ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและ
การยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องเพื่อให้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 
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 3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท 
อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย 

 ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที่ 22 มิถนุายน 2563 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่................................. 
จนกว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)           

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุและหุ้นรองรับต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) 

4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) 

4.4 บริษัทต้องยื่นค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์   

4.5 บริษัทต้องขออนุญาตต่ อส า นัก ง านคณะกร รมกา รก า กั บหลั กท รั พ ย์ และตลาดหลั ก ท รัพ ย์
("ส านักงาน ก.ล.ต.") เพื่อ (1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคล 
ในวงจ ากัด (private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)       

4.6 บริษัทต้องขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) และหุ้นสามญัเพิ่มทนุทีเ่กิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4.7 บริษัทต้องขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุทีเ่กิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อมีจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวและช าระค่าหุ้นที่เสนอ
ขาย 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล                 
ในวงจ ากัด (private placement) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) ซึง่เป็นผู้ที่จะจองซือ้และได้รับ
การจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมี
มลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึง่อยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ ลงทุน
ดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศที่ถูกจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่ง
เป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้ จัดการกองทุนมีอ านาจบริหารและตัดสินใจเก่ียวกับการ
ลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตัง้ขึ น้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ จัดการกองทุน  คือ Argyle Street 
Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของฮ่ องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา  (U.S. 
Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ  นอกจากนี  ้ยังมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บริษัท และเพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั      
เพิ่มทนุของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) 

วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครัง้นีเ้พื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อ
เป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ 
ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เพื่อเป็นส่ิงจงูใจบคุลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกบับริษัทในระยะยาว 
อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 เพือ่ให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการ
ใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่จะท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึน้  

6.2 เพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนีสิ้น ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง อีกทัง้ช่วยให้สดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบริษัทลดลง 

6.3 การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) จะ
ส่งผลให้บริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศกัยภาพเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท 
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6.4 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 จะส่งผลให้กรรมการ
และพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจให้แก่
พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เพื่อเป็นส่ิงจูงใจบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกับบริษัทในระยะยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงินปันผลครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่ 2 นัน้ เป็นเงินปันผลประจ าปี ทัง้นี ้เงินปันผลที่จ่ายรวมทัง้สิน้ในแต่ละปีจะมี
จ านวนประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท และบริษัท
ในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) 
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปัน
ผลจากการด าเนินงานของบริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทแล้ว  

7.3 อื่น ๆ 

- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  

ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) และการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบใุนส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 และส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  

ในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งก าไร (Earning Per 
Share Dilution) และด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ทัง้หมด จ านวน 1,400 ล้านหุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07  บาทต่อหุ้น ซึง่เป็นมลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมตุิฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทและไม่ต ่ากว่าราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาดงักล่าว 
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี ้บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่  
0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) (ระหว่างวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก 
www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

   Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

     = (0.71 – 0.74)               

            0.71 

     = ร้อยละ -4.23 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  = 0.71 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว  = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย   = 1.07 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย  = 1,400,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  =  

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย) 

                                                                           จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

      = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.07 x 1,400,000,000) 

        14,862,734,320 + 1,400,000,000 

   = 0.74 บาท ต่อหุ้น 

http://www.set.or.th/
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสทิธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ทัง้หมด จ านวน 1,400 ล้านหุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) บริษัทมีหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 8.61 ของส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวน
หุ้นท่ีช าระแล้ว กบั (2) จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

1,400,000,000 

=   ร้อยละ 8.61  
(14,862,734,320 + 1,400,000,000) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1.  ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 15 พฤษภาคม 2563 

2.  ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 25/2563 (Record date)  

22 มิถนุายน 2563 

3.  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 24 กรกฎาคม 2563 

4.  จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิเพื่อให้สอบคล้องกับการเพิ่มทนุ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี                  
ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

5.  ขออนุญ าตต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ (1) ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั 
(private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหุ้นสามญั              
เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)    

คาดว่าภายใน 2 สปัดาห์ นบัแต่
วนัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (private placement) 

6.  ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

หลงัจากที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
อนญุาตตามข้อ 5. โดยคาดว่า
ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที่ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
เพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั 
(private placement) 

7.  ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

8.  จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัแต่  

(1) วนัทีม่ีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (private placement) 
และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 
ในแต่ละครัง้ และ 

(2) วนัที่บริษัทได้รับช าระค่าหุ้น
ที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

9.  ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) และหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่ีการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท 

10.  ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ทีเ่กิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ 
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อมีจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีปิ่ดการ
จองซือ้และช าระค่าหุ้นที่เสนอ
ขาย 
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

                               

ลายมือชื่อ.............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

       (นายอภิชาติ จตูระกลู)  

ต าแหน่ง   กรรมการ  

 

ลายมือชื่อ.............................................. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

       (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

ต าแหน่ง   กรรมการ  
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) 

 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private 

placement) ในครัง้นีม้ีรายละเอียด ดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิด
มูลค่าซือ้ขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคา 
ใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้และ
ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมี
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจาก                            
ผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ ลงทุนจะได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซือ้หุ้ นกู้  1 บาท โดยผู้ ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ ลงทุนที่มีศักยภาพและ
สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary 
Fund (กองทุนที่ผู้ จัดการกองทุนมีอ านาจบริหารและตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ จัดการกองทุน คือ Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission 
of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่
กองทุนต่าง ๆ อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) ที่ออกและเสนอ
ขายให้กับบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และไม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด                 
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วัน                    
ท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ ถือ
และเปล่ียนมือไม่ได้ซึง่ได้จดข้อจ ากดัการโอนกบัส านกังาน ก.ล.ต. 
เว้นแต่เป็นการโอนโดยมรดก(ซึ่งต่อไปนีใ้นเอกสารนีจ้ะเรียกว่า 
“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

2.2 จ านวนใบส าคัญ 
แสดงสทิธิที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
รองรับใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

1.07 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจดัสรร จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

2.6 อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ทัง้นี ้
อัตราการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังในกรณีการ 
ปรับสิทธิ  

2.7 ราคาการใช้สิทธิ  
(ต่อหน่วย) 

1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทัง้นี  ้ราคาการใช้สิทธิอาจ
เปล่ียนแปลงภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ 

ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่
ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

2.8 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนดโดย
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมายในภายหลงั  

2.9 อายุของใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

ไม่ เกิน  5 ปี  นับจากวันที่ ไ ด้ออกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท
จะไม่ขยายอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

2.10 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
ที่จะจัดสรรและส ารองไว้
เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

 

2,500 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธินี ้   

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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2.11 การปรับสิทธ ิ

 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เ ร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย  หรือ
เหตกุารณ์อื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่า
หรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่าอตัราที่ระบไุว้
ในข้อก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ  (ก) ถึง (จ) ที่ท า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม  

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

 

 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไตรมาสละหนึ่งครัง้ใน
วันท าการสุดท้ายของทุกไตรมาสนับตัง้แต่ไตรมาสแรกที่ได้รับ
การยืนยนัการจัดสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ("วันก าหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครัง้สดุท้ายได้ใน
วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ("วันก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สุดท้าย") หากวนัครบอายดุงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของ
บริษัท ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้สดุท้ายได้
ในวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 
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2.13 ระยะเวลาแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
แสดงความจ านงที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทต่อบริษัท 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวนัท าการของบริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 5 วันท าการ
ก่อนวนัใช้สิทธิ  

ส าหรับวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

2.14 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักล่าวได้ 

2.15 ตลาดรอง 
ของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

2.16 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 

 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 2,500 ล้านหน่วย ในราคาการ 
ใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้ นของบริษัท 
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้ นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี  ้                                  
บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั                    
15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิและก าหนด
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้(ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

  Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 

http://www.set.or.th/
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    = (0.71 – 0.77)               

            0.71 

    = ร้อยละ -8.45 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 0.71 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย  = 1.10 บาท 

จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย = 2,500,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย) 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย 

     = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.10 x 2,500,000,000) 

       14,862,734,320 + 2,500,000,000 

     = 0.77 บาท ต่อหุ้น 

 

 3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของ 
ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดจ านวน 2,500 ล้านหน่วย โดย ณ วันที่                    
ที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
จ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม  (control 
dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 14.40 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวณจากจ านวนหุ้น
รองรับที่เสนอขายในครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว กับ (2) จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายใน                 
ครัง้นี ้ 

2,500,000,000 
=   ร้อยละ 14.40  

(14,862,734,320 + 2,500,000,000) 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุ 

 4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนด 
ไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้าน
บาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 
24/2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนดงักล่าวมีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนในครัง้นีเ้พื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และ
เพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงินเมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท และเพื่อ
ช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบนัทางการเงิน เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ และโครงการที่จะด าเนินการ  

บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน เพื่อการขยายธุรกิจ เสริมสร้าง 
รายได้และก าไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความ
แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึน้ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ นอกจากนี ้บริษัทจะสามารถลงทุนใน
โครงการตามงบประมาณที่บริษัทได้ตัง้เป้าหมายไว้ได้   

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ  

การเพิ่มทุนในครัง้นีเ้ป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ท าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต ่าลงและมีสัดส่วน
หนีสิ้นต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพิ่มขีดความสามารถของ
บริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจหลกั และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัทในระยะยาว 

 

 

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และที่มาของการก าหนดราคา 
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ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (private placement) ที่ออกและ
เสนอขายในครัง้นีไ้ม่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด 
หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ลงทุน 

บริษัทจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) ซึ่งเป็นผู้ ที่จะจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 
2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและ
เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท เนื่องจากผู้ลงทนุดงักล่าวมีศกัยภาพและสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดย
มิชอบ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535   

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวงัในการด าเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจากผู้ลงทุนแล้ว โดยมีความเห็นว่าการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีใ้ห้แก่      
ผู้ลงทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดงักล่าวมีศกัยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้
จริง นอกจากนี  ้ผู้ลงทุนดงักล่าวจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกบับริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้   
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 สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทั แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)  

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (ESOP # 8) 
 

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของ
บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ในครัง้นีม้ีรายละเอียด ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขาย 

1.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนกังาน มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  

1.2 เพื่อเป็นส่ิงจงูใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผู้บริหาร/พนกังานในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท 

1.3 เพื่อเป็นส่ิงจงูใจบคุลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกบับริษัทในระยะยาว 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1 ประเภทและชนิดของ 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบชุื่อผู้ ถือ                      
และเปล่ียนมือไม่ได้ 
(ซึง่ต่อไปนีใ้นเอกสารนีจ้ะเรียกวา่ "ใบส าคัญแสดงสิทธิ") 

2.2 จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
ที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 700 ล้านหน่วย 

2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

1.07 บาท 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 

2.5 วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท แสนสิริ จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย  

2.6 อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ทัง้นี ้อตัราการ
ใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ  

2.7 ราคาการใช้สิทธ ิ
(ต่อหน่วย) 

1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) ทัง้นี ้ราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลง
ภายหลงัในกรณีการปรับสิทธิ 

ทัง้นี ้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่ากว่า
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ 

2.8 วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนดโดยกรรมการ 
ผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทมอบหมายในภายหลงั 
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2.9 อายุของใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.10 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่
จะจัดสรรและส ารองไว้เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 

700 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.71 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ณ วนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุตัิโครงการนี ้  

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2.11 การปรับสิทธ ิ

 

บริษัทจะท าการปรับ หรือ เปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามวิธีการค านวณที่จะก าหนดต่อไป ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง ว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยใน
ส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เ ป็น 
ผู้มีอ านาจ พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปรับ หรือเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ ภายใต้ข้อ
กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ได้ตามที่
เห็นสมควร 

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

 

 

เว้นแต่จะอยู่ในระยะเวลาห้ามใช้สิทธิชั่วคราว ตามที่กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
มอบหมายจะประกาศก าหนด เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการ
ออกและเสนอขายหุ้นใหม่ หรือ กรณีอื่น ๆ ซึง่จะก าหนดต่อไปโดยกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทมอบหมาย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามจ านวนที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีตามที่ระบใุนวรรคถดัไป
ได้เดือนละหนึ่งครัง้ในวนัท าการสดุท้ายของทุกเดือนปฏิทินนับตัง้แต่เดือน
แรกที่ได้รับการยืนยนัการจดัสรรจากบริษัท ตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ("วันก าหนดใช้สิทธิ") และสามารถใช้สิทธิครัง้สุดท้ายได้ในวันที่
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี ("วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย") 
หากวนัครบอายดุงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้สุดท้ายได้ในวันท าการสุดท้ายก่อนหน้า
วนัหยดุนัน้  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ปีที่ 1   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้ใน
ปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 2   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 3   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนทีส่ามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 4   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท  

 ทัง้นี ้หากมีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตาม
จ านวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถน าไปใช้สิทธิได้
ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ 

ปีที่ 5   ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจ านวน 
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่แต่ละคนได้รับจดัสรร
จากบริษัท 
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2.13 ระยะเวลาแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธ ิ

 

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแสดง
ความจ านงที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทต่อบริษัท ได้ระหว่างวนัที่  1 
ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทิน ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของ                
วนัท าการของบริษัท นบัตัง้แต่เดือนแรกที่ตนสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทินใด ตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัท วนัสดุท้ายที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจ านงที่
จะใช้สิทธิได้ในเดือนนัน้ได้แก่วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 

ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่ง
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

2.14 การไม่สามารถยกเลิก 
การแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิดงักล่าวได้ 

2.15 ตลาดรอง 
ของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.16 ตลาดรอง 
ของหุ้นสามัญที่เกิดจาก 
การใช้สิทธิตาม 
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธทิี่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละ
รายได้รับการจัดสรร  

3.1 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจดัสรร  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหน่วย 
ของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ  

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ที่ได้รับ 

(ของโครงการ) 

    1 นายอทุยั อทุยัแสงสขุ กรรมการ ไม่เกิน 35 ล้านหนว่ย ไม่เกิน 5.00% 

   รวม ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 
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3.2 รายชื่อกรรมการทุกรายของบริษัทย่อยที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิี่ออก                 
ในครัง้นี ้และจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร 

 ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหน่วย 
ของใบส าคัญ 
แสดงสทิธิ  

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ที่ได้รับ 

(ของโครงการ) 
     1 นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวฒัน์ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     2  นายนพพร บญุถนอม กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     3 นางโอบอุ้ม จตูระกลู กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     4 นายภมูิภกัด์ิ จลุมณีโชติ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     5 นางนิรดา วงศ์อนนัต์กลุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     6 นายชาญ ศิริรัตน์ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     7 นายจิรายุ อาชาเจริญสขุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     8 น.ส.ณฏัฐาลกัขณ์ สกลุปณุยาพร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

     9 นายสมชัชา พรหมศิริ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    10 น.ส.วรางคณา อคัรสถาพร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    11 นายปิติ จารุก าจร กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    12 นายอนกุลู รัฐพิทกัษ์สนัติ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

    13 นายองอาจ สวุรรณกลุ กรรมการของบริษัทย่อย ไม่เกิน 35 ล้านหน่วย ไม่เกิน 5.00% 

   รวม ไม่เกิน 455 ล้านหน่วย ไม่เกิน 65.00% 

 
หมายเหต ุ  
 (1) บุคคลตามรายชื่อข้างต้นได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้ บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย                           
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบคุคลดงักล่าวได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย ดงันัน้ จึงต้องถือว่าเป็นการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
 
 (2) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นจ านวนสงูสดุซึง่ผู้บริหาร/พนกังาน (ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทย่อย) จะได้รับจัดสรร โดยการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึน้อยู่กับการพิจารณาจากคุณสมบัติ
ต าแหน่ง อายงุาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละรายเป็นส าคญั 

 
4. รายชื่อผู้บริหาร/พนักงานทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นีแ้ละจ านวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร 

 - ไม่มี -   
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5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 

 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด จ านวน 700 ล้านหน่วย ในราคาการใช้สิทธิ                
(ต่อหน่วย) 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นดงักล่าว เป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี ้บนสมมตุิฐานราคาตลาดกอ่นเสนอ
ขายที่ 0.71 บาท ต่อหุ้ น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้ นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตัิโครงการและก าหนดราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี ้
(ระหว่างวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

  Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

    = (0.71 – 0.73)               

            0.71 

    = ร้อยละ -2.82 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 0.71 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย  = 1.10 บาท 

จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย = 700,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย) 

                                                         จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย 

     = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.10 x 700,000,000) 

       14,862,734,320 + 700,000,000 

   = 0.73 บาท ต่อหุ้น 

 

http://www.set.or.th/
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5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสทิธิในการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจ านวน 700 ล้านหน่วย โดยที่ ณ วนัท่ีที่ประชมุ
คณะกรรมการมีมติอนมุตัิโครงการนี ้ บริษัทมีหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 4.50 ของสว่นแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงเดมิ โดยค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 
กบั (2) จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

700,000,000 
=   ร้อยละ 4.50  

(14,862,734,320 + 700,000,000) 
 
6. หลักเกณฑ์การจัดสรร  วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ   

 6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จดัสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย 

ไม่มีผู้ ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดที่ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นี ้

คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีสิทธิได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงันี ้

   (ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงวนัท่ีมีการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย) 

  (ข) มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวันที่มีการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมถึงวนัท่ีมีการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย) 

  (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ 

  (ง) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแต่ละราย ไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากนั ทัง้นี ้ให้ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่
ของบริษัทเป็นผู้ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้เลือกสรรผู้บริหาร/พนักงานที่มีสิทธิได้รับ
จดัสรรในครัง้นี ้โดยพิจารณาคณุสมบตัิจากต าแหน่ง อายงุาน ศกัยภาพและความทุ่มเทของผู้บริหาร/พนกังานแต่ละราย   
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 6.2 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการนี ้  

 6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ 

(ก) กรณีกรรมการของบริษัทย่อยพ้นจากต าแหน่งตามวาระและมิได้รับเลือกตัง้กลับเข้า
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสิน้สุดสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
เนื่องจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และมิได้รับการเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ วนัท่ีพ้นจากต าแหน่งได้ทัง้จ านวนจนครบอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

(ข) กรณีเสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงาน
ของตนเองได้) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้) ตามที่ประธาน
อ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ก าหนด ทายาท ผู้อนบุาล หรือ ผู้พิทกัษ์ของบคุคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดงักล่าวได้จนครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัจาก
ที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว และเป็นที่พอใจของประธานอ านวยการและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน หรือการ
เกษียณอายุตามปกติ หรือ การเกษียณอายุก่อนก าหนดอันเน่ืองมาจากบริษัท ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สิน้สุดสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่
ความผิดของผู้บริหาร/พนกังาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผู้บริหาร/พนกังานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดอนัเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ก าหนด) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ ณ วนัที่เลิกสญัญาได้ทัง้จ านวน และสามารถใช้สิทธิได้ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(ง) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน 
ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับการท างานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  ในกรณีผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทบอกเลิกสญัญาว่าจ้าง
ด้วยเหตุที่เป็นความผิดของผู้บริหาร/พนกังานซึ่งตามข้อบงัคับการท างานของบริษัท ก าหนดให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการ
ใช้สิทธิทัง้หมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่
บริษัทเพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนกังานรายอื่นที่มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่
ระบไุว้ในข้อ 10 ต่อไป 
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(จ)  เหตุผลอื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/
พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวิต) 
บุคคลดังกล่าว หรือ ผู้ รับประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณี 
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อีกไม่เกินสองครัง้ กล่าวคือ ครัง้ที่หนึ่ง ในวนัก าหนดใช้สิทธิในเดือนท่ีสิน้สดุการ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงาน และครัง้ที่สอง ในวันก าหนดใช้สิทธิในเดือนถัดจากเดือนที่สิน้สุดสภาพการเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนกังาน  และหลงัจากนัน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัท 
เพื่อจดัสรรแก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนกังานรายอื่นที่มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ระบไุว้ใน
ข้อ 10 ต่อไป 

(ฉ) ใบส าคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการนีไ้ม่
สามารถโอนเปล่ียนมือให้แก่บคุคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการระบชุื่อไว้ในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
เว้นแต่กรณีที่ผู้ทรงใบส าคญัแสดงสิทธิ สาบสญู ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได้) 
ทายาท ผู้อนบุาล หรือ ผู้พิทกัษ์ของบคุคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุอง
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมดเรียบร้อยและเป็นที่พอใจของ
ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้ว และในกรณีอื่นๆ ที่ประธานอ านวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะ
พิจารณาเห็นสมควร  

(ช) ให้ประธานอ านวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขใน
การใช้สิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่เก่ียวกับระยะเวลาการห้ามใช้สิทธิ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิได้ในแต่ละ
ช่วงเวลาในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ก าหนดเพิ่มเติมดงักล่าว
ให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

7. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน 

- ไม่มี –   

8. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือน
หุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท 

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้

 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ   
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10. เงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรร
ใหม่   

 บริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 25/2563 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทก าหนด อันเนื่องมาจากการ
ลาออก หรือ พ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้
ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี ้มาจดัสรรให้แก่กรรมการ หรือพนกังานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

 (1) ในกรณีเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนกังาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้
ภายหลงัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ด าเนินการได้ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าว  โดยให้น าหลกัเกณฑ์ในการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 (2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายใด                
อนัเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนกังานรายนัน้จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี  ้ก่อนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ บริษัท
ต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมตัิให้บริษัทน าใบส าคญัแสดงสิทธิมาจดัสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนกังาน
รายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทัง้ประกาศ หรือ ข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับ
ดงักล่าวด้วย  

11. เงื่อนไขอื่น ๆ   

ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็น 
ผู้มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญ 
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ   
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 

 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อื มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มี 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กู้ 
ในแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มลูค่าหุน้กูข้องบรษิทั (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด 
ขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 50,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ สามารถ 
เสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนในรปูแบบต่างๆ กนัไดใ้นวนัเดยีวกนั 
 (Revolving Basis) ทัง้นี้ หุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจ าหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอนไม่ว่า  
ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายุของหุน้กู ้
 
  

ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดใหม้ ี
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุน้กูห้รอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอน 
เมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธ ิ
ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนด 
ในกรณีพเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 
และเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ  
และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงนิ 
หรอืเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป หรอืเสนอขายในลกัษณะโครงการ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ 
ความเหมาะสม และความจ าเป็นในการใชเ้งนิของบรษิทั โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
เป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) การก าหนดมลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาการเสนอขาย  

อตัราดอกเบีย้ วธิกีารเสนอขายและการจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย อายุ  
การไถ่ถอน ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ 

(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอืทีป่รกึษา 
กฎหมาย และ/หรอืบุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร 

(3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ  
ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐานกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถอื สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืจ าเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร  
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หน้า 1 / 2  
 

 
รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

 
 
ข้อความเดิม (ฉบบัปัจจบุนั) ข้อความใหม ่ เหตุผลและท่ีมา 

หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม 
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  
4 (สี)่ เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัช ี
ของบรษิทั 
 
          การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจาก 
ทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั  
ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะ 
เหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน 
รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
(สบิ) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการ 
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั 
เมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการ 
ทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื 
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ 
ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45  
(สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจาก 
ผูถ้อืหุน้ 
 
         ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีาร 
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั หรอืผูถ้อืหุน้ 
คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว ้
นัน้ จะเรยีกประชมุเองกไ็ดภ้ายใน 45  
(สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา 
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการ 
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยอนัจ าเป็น 
ทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม 
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  
4 (สี)่ เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัช ี
ของบรษิทั 
 
          การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจาก 
ทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั  
ซึง่คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ 
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะ 
เหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน 
รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
(สบิ) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  
จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการ 
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั 
เมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการ 
ทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื 
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ 
ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45  
(สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจาก 
ผูถ้อืหุน้ 
 
         ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีาร 
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั หรอืผูถ้อืหุน้ 
คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว ้
นัน้ จะเรยีกประชมุเองกไ็ดภ้ายใน 45  
(สีส่บิหา้) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา 
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการ 
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยอนัจ าเป็น 
ทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร 

แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการจดัประชุม
ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
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ข้อความเดิม (ฉบบัปัจจบุนั) ข้อความใหม ่ เหตุผลและท่ีมา 

หมวดท่ี 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

         ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรค 
สามครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามจ านวนทีก่ าหนด 
ไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั 
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัให ้
มกีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
 

         ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรค 
สามครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามจ านวนทีก่ าหนด 
ไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั 
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัให ้
มกีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
หากคณะกรรมการเหน็สมควร อาจใหจ้ดัการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
แ ล ะ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น สื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑ์
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนั หรอื
ทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
 
อนึ่ง ในการส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ อาจ
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี้  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการจดัประชุม
ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
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หมวดท่ี 7 บทเพ่ิมเติม 

ข้อ 51. ตราประทบัของบรษิทัใหใ้ช ้
ดงัทีป่ระทบัไวน้ี้ 
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เน่ืองจากปัจจุบนับรษิทัไดม้กีาร 
เปลีย่นแปลงรปูแบบตรา 
สญัลกัษณ์ (Logo) ของบรษิทั  
จงึสมควรแกไ้ขตราประทบัของ 
บรษิทัใหส้อดคลอ้งกนั 

 
 


