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      วนัที ่15 กนัยายน 2557 
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 
2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ลอ็บบี ้ โรงแรม แกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ เลขที ่494 
ถนนราชดาํร ิ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดงักลา่วไดพ้จิารณาและมมีตใินแต่ละ
วาระสรปุไดด้งัน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,686,218,389 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 3,686,215,825 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 2,564 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 11,220,196 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 2. อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 11,641,569,085.56 บาท เป็น                       
ทุนจดทะเบยีนใหม ่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 
25,207,449 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 11,614,597,115.13 บาท 
 แบง่ออกเป็น 10,854,763,659 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 10,854,763,659 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 
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 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,739,642,284 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   3,738,965,524 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9819 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน           237,564 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0064 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน          439,196  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0117  
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
เร่ืองท่ี 3. อนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยมรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
  
 (ก) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ควบคู่กบั  
 
 (ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 2 (SIRI-W2) 
จาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ตามทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ 
ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ควบคูก่บั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (อตัราสว่น 3:1:1) 
 
  ทัง้น้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน หุน้ละ 1.30 บาท (หน่ึงบาทสามสบิสตางค)์ ราคาเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศนูยบ์าท) โดยมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอื
ใบสาํคญัแสดงสทิธจิากการคาํนวณใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ และผูถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิอง
ซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ทัง้หมดในคราวเดยีวและเป็นไปตามสดัสว่น  
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 การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ (ก) และ (ข) นัน้ ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงัน้ี 
 
   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท                  
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญั
ใหม ่โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.30 บาท เศษของหุน้ใหป้ดัทิง้ 
 
   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) 
 
  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ได ้ (Oversubscription) โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่อง
ซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธกิต่็อเมือ่มหีุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑส์าํหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่
สทิธ ิมดีงัต่อไปน้ี  
 
  กรณีมหีุน้เหลอืมากกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
  บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงในการจองซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิละชาํระคา่จองซือ้
หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตามจาํนวนทีแ่สดงความจาํนงขอจองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
  กรณีมหีุน้เหลอืน้อยกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
   
  (ก) ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของ                       
ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธริายนัน้ ๆ (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี 
จาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ 
 
  (ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอ่กี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธแิต่ละรายนัน้                     
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิ
จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่
สทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
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  การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถ้อืหุน้                  
ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธใิดถอืครองหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผา่นจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ (Tender Offer) ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 12/2554 เรือ่ง 
หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรอืใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝืนขอ้จาํกดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตให้
คนต่างดา้วถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 
 
  ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยูด่งักลา่วใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตาม
นิยามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทัง้น้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไมใ่ช่
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 
 
  ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะ
กาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ที ่ สจ. 39/2551 เรือ่ง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคา
ตลาดเพือ่การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกด็ ีราคาเสนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
 
  ในการน้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารมอบอาํนาจ โดยมอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรร
หลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักลา่วรวมถงึ 
 
  (1) กําหนดรายละเอยีดในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนที่เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทีไ่มใ่ช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ในราคาไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาด พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัจะไมต่ํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น  
 
  (2) กาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่าํเป็น และ/หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขาย และ/หรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ในคราวเดยีวหรอืหลายคราว 
ระยะเวลา วธิกีารจองซือ้และชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2  
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  (3)  กาํหนดชื่อบุคคลในวงจาํกดัทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ 
 
  (4)  เปลีย่นแปลงวธิกีารในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ตลอดจน
ดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขต
ทีไ่ดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
  (5)  ดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดต้ามทีเ่หน็สมควร เพือ่ใหก้ารออกและเสนอขาย                
และ/หรอืจดัสรรหลกัทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้สาํเรจ็ลุลว่ง ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัอยูเ่พยีง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม 
และ/หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิคาํขอ และ/หรอื เอกสารใด ๆ ทีจ่าํเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรอืจดัสรร
หลกัทรพัย ์ และ/หรอืการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
  (6)  มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
    - เจรจา หรอืเขา้ทาํสญัญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปลีย่นแปลงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ
พจิารณาเลอืกตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ และ/หรอื ทีป่รกึษา หรอื ตวัแทน ทีจ่าํเป็นในการจดัสรรหลกัทรพัยข์า้งตน้                       
แก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และแก่บุคคลในวงจาํกดั 
 
    - ลงนามในแบบฟอรม์ ในการสละสทิธ ิในหนงัสอืบอกกลา่ว หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการ
จดัสรรหลกัทรพัยข์า้งตน้ต่อผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และต่อบุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบยีนซือ้ขายหุน้
สามญัใหมใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการจดทะเบยีนการเพิม่ทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และตดิต่อ 
สือ่สารกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,739,266,288 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   3,464,283,324  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.6461 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      274,982,964  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.3539 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           558,196 เสยีง   
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เร่ืองท่ี 4.  อนุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่ 7 (โครงการ ESOP # 7) 
และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
    จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจาํนวน 300,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของ
บรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย โดยมสีรปุรายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ตามทีไ่ด้
จดัสง่ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
    จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 
 
  ในการน้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารมอบอาํนาจ โดยมอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรร
หลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักลา่วรวมถงึการกาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีด เงือ่นไขและวธิกีารทีจ่าํเป็น 
และ/หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วธิกีารจอง 
การใชส้ทิธ ิ และการชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 
ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP          
# 7 ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,677,878,315 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมคดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   3,665,869,718 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6735 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน         9,683,401  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2633 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน         2,325,196  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0632 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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เร่ืองท่ี 5. อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวนไมเ่กนิ 143,175,210 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท                   
เพือ่รองรบัการปรบัสทิธติามเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน)                       
ครัง้ที ่1 (SIRI-W1) อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,739,539,290 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน   3,474,259,726  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.9061 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      265,279,564  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.0939 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน           300,196  เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 6. อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัขึน้อกีจาํนวนไมเ่กนิ 8,209,037,423.44 บาท โดยการออก               
หุน้สามญัใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 7,671,997,592 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์
สนธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 19,823,634,538.57 บาท 
 แบง่ออกเป็น 18,526,761,251 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 18,526,761,251 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 

 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,739,839,486 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 เหน็ดว้ย    จาํนวน   3,472,424,214 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.8496 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      267,034,076 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.1403 
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน          381,196 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0101  
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายวนัจกัร ์ บุรณศริ)ิ 
                                     กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 


