
 

      
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

ของ 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 12 กนัยายน 2557 
ณ ห้องแกรนด ์บอลรมู ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ  

เลขท่ี 494 ถนนราชดาํริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
         

 
 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจา้หน้าทีข่องบรษิทัไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทั และทีป่รกึษากฎหมาย ทีเ่ขา้รว่มการ
ประชุม ดงัน้ี 
 
 กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม  
 1. นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 2. นายอภชิาต ิ จตูระกลู รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 3. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 4. นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 5. นายมานะ  นพพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 6. นายเจษฎาวฒัน์   เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 7. นายเกรยีงไกร  เธยีรนุกุล กรรมการ  
 8. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ  
   9. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 
 
 อน่ึง บรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 9 ทา่น มารว่มประชุมครบทุกทา่น ทัง้น้ี กรรมการอสิระบางทา่นไดร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถ้อืหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 
 ทีป่รกึษากฎหมายอสิระทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 1. นายวรีะวงค ์  จติตม์ติรภาพ จากบรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จาํกดั 
 
 เลขานุการในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2. นางสาวจนิดา   เอีย่มศรยิารกัษ์ ผูช้ว่ยเลขานุการคณะกรรมการ 
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 นอกจากน้ี บรษิทัไดนํ้าเสนอคาํแนะนําการลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบ
โดยทัว่กนั ดงัน้ี 
 
 (1) บรษิัทได้จดัทําคําแนะนําการลงคะแนนเสยีงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่มาเขา้ร่วมประชุม                       
ทุกท่านแลว้ โดยในการออกเสยีงลงคะแนน ประธานฯ จะเรยีนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง
หรอืไม ่ถา้ไมม่ผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ประธานฯ กจ็ะขอสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมผีู้ใดคดัค้านหรอืประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะ
คดัค้านหรอืงดออกเสยีงทําการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ซึ่งบรษิทัได้แจกบตัรลงคะแนนให้กบัท่านผู้ถอืหุ้นแล้วใน
ขณะทีล่งทะเบยีน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนน จากนัน้เมื่อประธานฯ 
ขอใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัไปเกบ็บตัร เพือ่มานบัคะแนน 
 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่หน่ึงหุน้เทา่กบัหน่ึงเสยีง 
 
 (3) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
ระเบยีบวาระเท่านัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระนัน้ ๆ  
 
 ทัง้น้ี ยกเวน้สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุม ซึง่ผูม้อบฉนัทะมคีาํสัง่ระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนงัสอื
มอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เน่ืองจากบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะ 
 
เร่ิมการประชมุ เวลา 14.10 น. 
 
 นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม กลา่วตอ้นรบัและขอบคุณ                       
ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี และไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่ 19 สงิหาคม 2557                   
(วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการเขา้รว่มประชุม) มจีาํนวนทัง้หมด 44,849 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 
9,647,511,075 หุน้ ขณะเริม่เปิดประชุมมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม รวม 1,327 ราย นบัจาํนวนหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 3,690,384,987 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.25 ซึง่เกนิกวา่หน่ึง
ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่ 32 แลว้ จงึขอ
เปิดการประชุม  
 
 ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



 

 

   

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                                                  หน้า 3 / 22  

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 19/2557 
 ซ่ึงจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 
2557 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายกาํหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสาํเนารายงานการ
ประชุมดงักลา่ว ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่29 
เมษายน 2557 ตามทีเ่สนอทุกประการ   
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,686,218,389 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
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   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
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  ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อๆ ไป ซึ่งจะเป็นวาระที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทัง้หมด ขอมอบหมายให้ นายวนัจักร์ บุรณศิริ กรรมการ                      
และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฎบิตักิาร นําเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่ใหท้ราบถงึทีม่าและเหตุผลของการเพิม่ทุนในครัง้น้ี  เพื่อที่
ทีป่ระชุมจะไดเ้ขา้ใจความเป็นมาและภาพรวมของการพจิารณาในวาระต่างๆ ของการประชุมครัง้น้ี 
 
 นายวนัจกัร์ บุรณศิร ิกรรมการและประธานผู้บรหิารฝ่ายปฎิบตัิการ นําเสนอรายละเอียดของที่มาและ
เหตุผลของการเพิม่ทุนในครัง้น้ีใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงัน้ี 
 
 ด้วยเหตุที่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทยในอนาคต                  
อนัใกลท้ีเ่กดิจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน (AEC) ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนเดมิ  ซึ่งประเทศไทยถอึว่าเป็น
หน่ึงในประเทศที่มีตําแหน่งที่ตัง้ที่มศีกัยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของ AEC ได้ ดงันัน้ บริษัทจึงคาดว่า ตลาด
อสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยจะมกีารขยายตวัขึน้จากอุปสงค์ที่เพิม่ขึน้อนัเป็นผลจากการรวมตวัดงักล่าว และด้วย
อตัราการว่างงานทีอ่ยู่ในอตัราตํ่าอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกบัดชันีความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้ภายหลงัจากที่
เหตุความขดัแยง้ในบา้นเมอืงยุตลิง ตลอดจนการขยายตวัของตลาดสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัสว่นบุคคลทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง 
อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ า ธนาคารมีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ซึ่งจากสภาวะดังกล่าว บริษัทเชื่อว่า ตลาด
อสงัหารมิทรพัยข์องไทยมโีอกาสเตบิโตคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัชว่งทีผ่า่นมา 
 
 ทัง้น้ี เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตดงักล่าว บรษิัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงานในช่วง                       
ปี 2558 -2560 ซึง่บรษิทัตัง้เป้าหมายวา่ รายไดร้วมของบรษิทัจะเตบิโตในอตัราประมาณรอ้ยละ 7 -15 ต่อปี ในขณะที่
จะลดอตัราสว่นเงนิกูย้มืต่อทุน (gearing ratio) ของบรษิทั โดยลดลงจากประมาณ 2.03 เท่าในปี 2556 มาเป็นตํ่ากว่า                 
1 เท่าในปี 2560 ซึ่งจากการที่บรษิทัมยีอดขายรอรบัรูร้ายได้สูงถงึประมาณห้าหมื่นล้านบาท ซึ่งจะมกีารทะยอยรบัรู้
ตลอดในชว่งเวลาดงักลา่ว ทาํใหบ้รษิทัคอ่นขา้งเชื่อมัน่ทีจ่ะสามารถบรรลุเป้าหมายการเตบิโตได ้โดยในสว่นของสดัสว่น
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทันัน้ บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะทําใหส้ดัสว่นรายไดข้องโครงการในต่างจงัหวดัมปีระมาณรอ้ยละ 
20  โดยมุง่เน้นการเตบิโตในเขตจงัหวดัทีบ่รษิทัมฐีานลกูคา้และรูจ้กัสนิคา้ของบรษิทัอยูแ่ลว้  สดัสว่นรายไดส้ว่นทีเ่หลอื
รอ้ยละ 80 จะเป็นของโครงการในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่มคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและกําลงัซือ้ 
ในขณะทีเ่ป้าหมายโครงสรา้งสดัสว่นรายไดต้ามประเภทโครงการและระดบัราคาจะมคีวามสมดุลมากขึน้ โดยโครงการ
ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะเป็นบ้านเดี่ยวและคอนโดมเินียม ประมาณร้อยละ 85 (บ้านเดี่ยว ร้อยละ 40, คอนโดมเินียม                 
รอ้ยละ 45) ส่วนที่เหลอืร้อยละ 15 จะเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ โดยบรษิทัจะพยายามปรบัเพิม่อตัรากําไรขัน้ต้นของ
บรษิทั ซึ่งปจัจุบนัค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ใหด้ขีึน้ ดว้ยการนําเอาห่วงโซ่คุณภาพมาใชเ้พื่อใหง้าน
ออกแบบ ก่อสรา้ง และจดัซือ้ มกีารประสานงานกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ลดความผดิพลาดการทาํงานและ
ปรบัแกไ้ขความผดิพลาดใหท้นัเวลา รวมไปถงึการเพิม่กําลงัการผลติของโรงงานผลติชิ้นสว่นคอนกรตีใหม้ากขึน้ เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการก่อสรา้ง นอกจากน้ี ในสว่นของค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด การขาย และการบรหิาร ซึ่งค่อนขา้งสงูเมื่อ
เทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ นัน้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะปรบัลดค่าใชจ้่ายในสว่นน้ีลง และเพิม่ประสทิธภิาพในการใชจ้่าย
ใหด้ขีึน้ ยกตวัอย่างเช่น การปรบัลดการใชจ้่ายในการสรา้งแบรนด์ย่อยลง เน่ืองจากแสนสริเิป็นแบรนด์ที่แขง็แกร่งอยู่
แลว้ และเพิม่การใชส้ือ่ออนไลน์ทีต่น้ทุนตํ่ากวา่สือ่การตลาดทัว่ไปคอ่นขา้งมาก ตลอดจนปรบัปรงุเครื่องมอืในการขายให้
ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 
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 จากที่ได้ชี้แจงมาขา้งต้น บรษิทัจงึได้มแีผนที่จะเพิม่ทุนของบรษิทัขึน้เพื่อให้บรษิทัมคีวามแขง็แกร่งที่จะ
เตบิโตไปตามแนวทางดําเนินงานของบรษิทัที่วางไวด้งักล่าว ซึ่งแผนงานน้ีไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในปี 2552 บรษิทัได้
เคยมแีผนทีจ่ะเพิม่ทุนมาก่อนแลว้ แต่ตอ้งยกเลกิแผนไปเน่ืองจากสภาพตลาดทุนในขณะนัน้ไมเ่อือ้อํานวยใหด้าํเนินการ 
ประกอบกบับรษิทัไดร้บัการปรบัระดบัความเชื่อถอืใหส้งูขึน้ ทาํใหส้ามารถออกหุน้กูเ้พื่อระดมทุนในตลาดเงนิมาทดแทน
การเพิม่ทุน ซึง่ทาํใหบ้รษิทัสามารถขยายตวัและแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญ่รายอื่นๆ ได ้โดยมสีว่นแบ่งการตลาด
ทีส่งู และในดา้นของรายไดแ้ละยอดขาย เป็นลาํดบัสองของตลาดในชว่ง 3-4 ปีทีผ่า่นมา ในขณะทีส่ว่นทุนของบรษิทัเมื่อ
เทยีบกบัคู่แขง่แลว้ค่อนขา้งตํ่ามาก ทาํใหบ้รษิทัเสยีเปรยีบในแงข่องการแขง่ขนัอยา่งมาก ดงันัน้ บรษิทัจงึไดม้แีผนทีจ่ะ
เพิม่ทุนของบรษิทัขึน้เพื่อใหบ้รษิทัมขีนาดของสว่นทุนทีแ่ขง็แกร่งมากขึน้ ซึ่งจะทําใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดอ้ย่าง
เหมาะสม  
 
 รายละเอยีดของการเพิม่ทุนของบรษิทัในคราวน้ีแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุน ควบคู่กบั ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (SIRI-W2) และการออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP # 7) 
โดยมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่สรปุครา่วๆ ไดด้งัน้ี 
 

(1) บรษิทัจะออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ควบคู่กบั ใบสําคญัแสดงสทิธิ SIRI-W2 โดย
จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทั ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดมิ มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัใหม่ 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.30 
บาท ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 กล่าวคอื ผูถ้อืหุน้เดมิที่ซื้อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ จะไดร้บัการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า ซึ่งใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 มอีายุ 3 ปีนับตัง้แต่วนัที่ออก
ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถนํามาใช้สทิธเิพื่อซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัได้ 1 หุ้น 
(อตัราการใชส้ทิธ ิ1 ต่อ 1) ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท  ซึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิดทุ้กๆ สิน้ไตรมาส นบัตัง้แต่
ครบระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

 
(2) บรษิัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ให้แก่กรรมการ และ

ผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ESOP # 7) จาํนวน 300 ลา้นหน่วย โดยมอีตัราการใชส้ทิธ ิและราคา                  
ใช้สทิธเิหมอืนกบัใบสําคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ต่างกนัที่อายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิระยะเวลาการใช้สทิธ ิและ
ขอ้กําหนดในการใชส้ทิธ ิกล่าวคอื ESOP # 7 มอีายุ 5 ปีนับตัง้แต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธไิด ้                     
ทุกเดอืน โดยมขีอ้กําหนดในการใช้สทิธใิห้ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธทิยอยใชส้ทิธไิดร้อ้ยละ 20 ต่อปีจนครบจํานวนใน                     
ปีที ่5  
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วาระท่ี 2. พิจารณาอนุมติัให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่าย 
 (ยกเลิกหุ้นท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกตามโครงการ  
 ESOP # 5 ซ่ึงส้ินสดุระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว) และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4.  
 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีจ่ะตอ้งทาํการยกเลกิ 
จาํนวน 25,207,449 หุน้ อนัเป็นหุน้ทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกตามโครงการ ESOP 
# 5 ซึง่สิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธแิลว้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
 
 ทัง้น้ี หลงัจากการยกเลกิหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัคงเหลอืหุน้
จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่ายทีส่าํรองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่กรรมการและ
พนกังานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ภายใตโ้ครงการ ESOP # 6 และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 1 (SIRI-W1) รวมทัง้สิน้จาํนวน 1,207,252,584 หุน้ ดงันัน้ ภายหลงัการลดทุน             
จดทะเบยีนดงักลา่ว บรษิทัจะมทุีนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 11,614,597,115.13 บาท แบ่งออกเป็น 10,854,763,659 หุน้         
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
 
 คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจด
ทะเบยีน 11,641,569,085.56 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่11,614,597,115.13 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด้
นําออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 25,207,449 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
  ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
11,641,569,085.56 บาท เป็น ทุนจดทะเบยีนใหม ่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย รวมทัง้สิน้ 25,207,449 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 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” 

 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,739,642,284 หุน้ 
 

  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 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 

 

 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน 
  การถือหุ้น (Right Offering)  ควบคู่กบั ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แสนสิริ  
  จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ควบคูก่บั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ ในการน้ี บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงัจะไดก้ลา่ว
ต่อไปในวาระที ่6 
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  คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อน
การประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุ
ดงัน้ี 
 
 นายกติตเิชษฐ ์ ชื่นชุม่ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง แสดงความคดิเหน็ถงึความมัน่ใจของผูบ้รหิารทีจ่ะ
สามารถลดค่าใชจ้่ายดา้นการขายและการบรหิาร (Sale, General and Administrative Expense – SG&A) ของบรษิทั
(ซึง่ปจัจุบนัอยู่ในระดบัสงูมากเป็นผลใหอ้ตัรากําไรของบรษิทัอยูใ่นระดบัตํ่าเมื่อเทยีบกบัคู่แขง่) ไปพรอ้มๆ กบัการปรบั
ลดการเตบิโตของยอดขายของบรษิทั ไม่น่าจะทําใหอ้ตัรากําไรของบรษิทัสงูขึน้ได ้เน่ืองจากทัง้ค่าใชจ้่ายและยอดขาย
ลดลงพรอ้มๆ กนั  
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร อธบิายในเรื่องดงักล่าวว่า ยอดขายที่
บรษิทัมแีผนทีจ่ะลดการเตบิโตลงทีก่ล่าวถงึในทีน้ี่ คอื ยอดขายทีเ่ป็น Pre-sale ซึง่จะไมไ่ดนํ้ามาใชใ้นการคาํนวณอตัรา
กําไรของบรษิทั ส่วนเรื่องของค่าใชจ้่าย SG&A นัน้ ส่วนที่จะลดลงไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัจะเป็นสว่นของค่าใชจ้่ายดา้น
การตลาด ซึง่น่าจะสามารถปรบัปรุงใหอ้ตัรากําไรของบรษิทัปรบัตวัสงูขึน้ไดต้ามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมาย ซึง่การลดการเตบิโต
ของยอดขายทีเ่ป็น Presale จะชว่ยใหจ้าํนวนคา่ใชจ้า่ยการตลาดทีเ่กดิขึน้มคีวามสมดุลกบัการยอดขายทีร่บัรูร้ายไดข้อง
บรษิทัในช่วงเวลาเดยีวกนัมากขึ้น เน่ืองจากยอดขายที่รบัรูร้ายได้ของบรษิทัจะเกดิขึน้เมื่อโอนกรรมสทิธิ ์ ในขณะที่
ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดเกดิขึน้ในช่วงเปิดการขายโครงการ และถูกหกัเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จํานวนในปีทีม่กีารจ่ายนัน้ ซึ่ง
ปกตแิลว้ยอดขาย Presale ของโครงการจะรบัรูเ้ป็นรายไดข้องบรษิทัไดใ้นปีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิ ์ซึ่งสาํหรบัโครงการ
คอนโดมเินียมนัน้ ระยะเวลาระหว่างช่วงการเปิดขายโครงการซึ่งจะมคี่าใชจ้่ายทางการตลาดเกดิขึน้ กบัช่วงทีร่บัรูเ้ป็น
รายได้ของบรษิทั จะห่างกนัประมาณปีครึ่งถึงสามปี ทําให้เกิดการคลาดเคลื่อน (mismatch) ระหว่างรายได้และ
คา่ใชจ้า่ยของบรษิทั ทัง้น้ี ยิง่ปีใด ทีบ่รษิทัเปิดขายโครงการจาํนวนมากๆ  ยิง่จะทาํใหค้่าใชจ้่ายดา้นการตลาดสงูขึน้และ
กระทบกําไรของบรษิทัในรอบปีบญัชนีัน้ๆ ซึง่ตามแผนงานทีว่างไวใ้นขณะน้ี จะเหน็วา่ ในปี 2558 และ 2559 บรษิทัจะ
เปิดโครงการมลูค่าประมาณ 35,000 ลา้นบาท และ 40,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งเพิม่ขึน้ไมม่ากนกัเมื่อเทยีบกบัการ
เปิดโครงการในปี 2557  
 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ นายเกยีรตคิุณ เตชะจงจนิตนา, นายเดชา  สนุทราชุน และ                       
นายพรศกัดิ ์ ฮอ้ศริมิานนท ์ไดส้อบถามถงึแผนการใชเ้งนิเพิม่ทุนจาํนวน 30,000 กวา่ลา้นบาท   
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 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ แผนงานของบรษิทั
จะเป็นเรื่องของการสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่บรษิทัเพื่อให้สามารถเตบิโต และแข่งขนักบัคู่แข่งได้อย่างทดัเทยีมกนั 
เน่ืองจากที่ผ่านมาบรษิทัเตบิโตโดยอาศยัเงนิกู้เป็นหลกั ส่งผลใหบ้รษิทัถูกนักลงทุนมองในดา้นลบมาตลอดในแง่ของ
คา่ใชจ้า่ยและความเสีย่งทีค่อ่นขา้งสงู ดงันัน้ ในเบือ้งตน้บรษิทัจะนําไปเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดไ้ปลดภาระหน้ีของบรษิทัเสยีก่อน 
และในระยะต่อมาเมื่อบรษิทัมกีารขยายงานเพิม่ขึน้ บรษิทัอาจเริม่ทีจ่ะกูย้มืเงนิกลบัมา ซึ่งน่าจะเป็นการใชเ้งนิเพิม่ทุนที่
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอื ลดหน้ีเพือ่จะไปลดคา่ใชจ้่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ใหเ้รว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้และรอเงนิทีจ่ะขยาย
งานในอนาคตต่อไป  
 

 ในประเดน็เกีย่วกบัความชดัเจนของโครงการลงทุนนัน้ บรษิทัไมไ่ดม้ทีีด่นิสะสมจาํนวนมากพอทีจ่ะกําหนด
กรอบการลงทุนได ้โครงการสว่นใหญ่ของบรษิทัจะเป็นการซือ้ทีด่นิแลว้นํามาพฒันา ต่างจากบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นที่จะสามารถระบุโครงการที่จะนําเงนิเพิ่มทุนไปลงทุนได้ชดัเจนกว่าน้ี อย่างไรก็ดี ขณะน้ีน่าจะอธิบายได้เพียง
เป้าหมายสดัสว่นรายไดข้องบรษิทัตามทีไ่ดช้ีแ้จงมาก่อนหน้าน้ี กล่าวคอื สดัสว่นของโครงการคอนโดมเินียมมปีระมาณ
รอ้ยละ 45 โครงการบา้นเดี่ยวมปีระมาณรอ้ยละ 40 และโครงการทาวน์เฮาสม์ปีระมาณรอ้ยละ 15-20 โดยจะเป็น
โครงการในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลประมาณรอ้ยละ 80 และโครงการในเขตต่างจงัหวดัประมาณรอ้ยละ 20 ซึ่ง                   
ในส่วนของต่างจงัหวดัคงต้องดูศกัยภาพของแต่ละจงัหวดัและความต้องการในการขยายงานเพิม่ขึน้ก่อน นอกจากน้ี               
ในสว่นของแผนงานในปีหน้า บรษิทัตัง้เป้าหมายทีจ่ะเปิดตวัโครงการเพิม่ขึน้ ประมาณ 25,000 ลา้นบาท ถงึ 30,000 
ลา้นบาท  
 
 นายสมคดิ วงศภ์ากร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึอตัรารายรบัต่อหุน้ของบรษิทั (Earning 
Per Share – EPS) และเงนิปนัผลของบรษิทัในปี 2558-2560 วา่จะลดลงหรอืไม ่เน่ืองจากบรษิทัจะไมม่กีารเตบิโตแบบ
กา้วกระโดดเชน่ทีผ่า่นมา  
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามว่า บรษิทัยงัคงเตบิโต
แบบมัน่คงและยัง่ยนื  โดยในสว่นของประมาณการ EPS และอตัราการจ่ายเงนิปนัผลขอชีแ้จงว่า หากพจิารณาจาก
ประมาณการรายไดค้่าใชจ้่ายของบรษิทัทีท่าํอยูน่่าจะเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผลกระทบทีเ่กดิจากการเพิม่ทุน (dilution) ได ้                     
โดยบรษิทัจะยงัคงนโยบายจา่ยเงนิปนัผลเชน่ทีเ่คยปฏบิตัมิา คอื ทีร่อ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัสาํรองต่างๆ แลว้ 
 
 นายสุพจน์ เอื้อชยัเลศิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอยีดเกี่ยวกบัยอดขายที ่             
รอรบัรู้รายได้ของบรษิทัจํานวนประมาณ ห้าหมื่นล้านบาท และภาวะสนิค้าคงเหลอืของบรษิทัในปจัจุบนัที่มจีํานวน
คอ่นขา้งสงู บรษิทัมแีนวทางในการจดัการอยา่งไร 
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 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร อธบิายว่า ยอดขายรอรบัรูร้ายไดข้อง
บรษิทัจาํนวนประมาณ   หา้หมืน่ลา้นบาท แบง่เป็นจาํนวนประมาณเกอืบ 14,000 ลา้นบาท ซึง่คาดวา่จะรบัรูเ้ป็นรายได้
ในปีน้ี และอกี 23,600 ลา้นบาท ภายในปี 2558 และอกี 11,300 ลา้นบาทภายในปี 2559 และประมาณ 1,100 ลา้นบาท
ภายในปี 2560  ถงึ ตามลําดบั ซึ่งตวัเลขดงักล่าวเป็นยอดขายที่มกีารขายไป แต่ยงัไม่รบัรูเ้ป็นรายได้ เน่ืองจากการ
ก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็และยงัไมไ่ดม้กีารสง่มอบใหล้กูคา้และตอ้งมกีารชาํระราคาครบถว้นก่อนในดา้นสนิคา้คงเหลอืของ
บรษิทั โดยปกตแิลว้บรษิทัจะมสีนิคา้คงเหลอืหรอืสนิคา้ทีเ่สรจ็แลว้แต่ยงัขายไม่ได ้อยู่ประมาณ 3,000-4,000 ลา้นบาท 
ซึ่งมสีดัสว่นทีส่งูขึน้ในครึง่ปีแรก เน่ืองจากบรษิทัประสบปญัหาเรื่องของการคนืจากลูกคา้มาบา้ง อนัเน่ืองมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ ณ ปจัจุบันน้ีได้มีสดัส่วนที่สูงขึ้นมาประมาณ 8,500-9,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที ่              
เศรษฐกจิด ีจะเหน็ว่ารอบในการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืของบรษิทั จะมกีารหมุนเวยีนภายใน 1 เดอืน แต่ในช่วง
ปลายปีทีแ่ลว้จนถงึครึง่ปีแรกทีผ่า่นมา เกดิปญัหาความขดัแยง้ภายในประเทศอนัสง่ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิ ซึง่ทาํ
ให้ยอดขายเติบโตช้าลง ประกอบกบัมกีารคืนบ้านที่ได้มกีารขายไปแล้วมากขึ้นซึ่งในขณะน้ียงัอยู่ในระดบัที่บรหิาร
จดัการได ้โดยบรษิทัยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะลดราคาเพื่อเร่งการขายสนิคา้เหล่าน้ีออกไป เน่ืองจากเชื่อวา่ สภาพเศรษฐกจิ
กาํลงักลบัสูส่ภาวะปกต ิโดยจะมกีารปรบัแผนการตลาดเพือ่ขยายกลุม่ฐานลกูคา้เพิม่ขึน้เพือ่เรง่ยอดขายต่อไป  
 
 ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าว สอบถามเพิม่เตมิเกี่ยวกบัแผนงานของบรษิทัเพื่อรองรบัการเปิด AEC ในปลายปี 
2558 และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากมกีารออกกฎหมายภาษทีรพัยส์นิ 
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ชี้แจงดงัน้ี แผนงานของบรษิทัที่จะ
รองรบัการเปิด AEC จะเป็นแผนเชงิรบัมากกวา่แผนเชงิรุก กล่าวคอื บรษิทัมองวา่ศกัยภาพของประเทศไทยยงัมอียูส่งู 
ดงันัน้ ภาครฐัสามารถลงทุนในเรื่องสาธารณูปโภค และโลจิสติกส์ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ เน่ืองจากเราอยู่ใน                    
ภมูปิระเทศทีเ่อือ้อํานวยกบัประเทศอื่นทีจ่ะตอ้งผ่านทางดา้นตะวนัออกไปตะวนัตก, จากอนิเดยีไปเวยีดนาม, จากเหนือ
ไปใต้ หรอืจากจนีใตไ้ปสงิคโปร ์ซึ่งต้องผ่านประเทศไทยทัง้สิน้ ดงันัน้ จงึมศีกัยภาพที่จะเป็นศูนยก์ลางการตดิต่อของ 
AEC ได้ ซึ่งเมื่อเกดิ AEC ขึ้น บรษิทัคาดว่าจะมกีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากขึน้ น่าจะทําให้ตลาด
อสงัหารมิทรพัยม์กีารขยายตวัมากขึน้เช่นกนั สว่นในประเดน็ของกฎหมายภาษทีรพัยส์นิ เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดม้ทีีว่่าง
เปล่าทีไ่มไ่ดท้าํประโยชน์ หรอื land bank จาํนวนมาก คาดวา่การเรยีกเกบ็ภาษดีงักล่าวไมน่่าจะกระทบกบับรษิทัมาก
นกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอื่น 
 
 ผูถ้อืหุน้รายดงักล่าว สอบถามเพิม่เตมิต่อไปถงึสดัสว่นรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารอื่นของบรษิทัเมื่อเทยีบ
กบัรายไดจ้ากการขาย และมมุมองของบรษิทัเกีย่วกบัแนวคดิทีจ่ะหาพนัธมติรต่างชาตมิารว่มลงทุน   
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ชีแ้จงวา่ รายไดค้า่เชา่และคา่บรหิาร
ของบรษิทัในปจัจุบนัอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 3ของรายรบัทัง้หมด เน่ืองจากรายไดส้ว่นใหญ่ของบรษิทัทีเ่ตบิโตขึน้เป็น
รายไดท้ีม่าจากการขาย สว่นในประเดน็การหาพนัธมติรมารว่มลงทุนนัน้ บรษิทัคอ่นขา้งเปิดกวา้ง อยา่งไรกต็าม 
พนัธมติรทีเ่ขา้มารว่มลงทุนจะตอ้งนํามาซึง่เทคโนโลย ีการก่อสรา้ง หรอืการตลาดใหม่ๆ  ในสว่นทีบ่รษิทัยงัดอ้ยอยู ่ เพื่อ
มาเสรมิใหเ้กดิประโยชน์ดว้ย เน่ืองจากบรษิทัไมต่อ้งการใหบุ้คคลอื่นมาใชป้ระโยชน์หรอืเอาเปรยีบบรษิทัจากแบรนดท์ี่
แขง็แกรง่ของเรา 
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 นายพรศกัดิ ์  ฮอ้ศริมิานนท ์ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิแก่ผูถ้อืหุน้
เดมิอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจะเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร อธบิายดงัน้ี การเสนอขายหุน้เพิม่ทุน
ของบรษิทัในคราวน้ี มจีุดประสงคห์ลกัทีจ่ะเสนอใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทัง้หมด โดยทีก่ารเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดัจะ
มเีฉพาะในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจองซือ้ของผูถ้อืหุน้เดมิแลว้เทา่นัน้ บรษิทัจงึนําหุน้สว่นทีเ่หลอืน้ีไปจดัสรรได ้ อกีทัง้
ราคาทีจ่ะจดัสรรตอ้งเป็นราคาทีไ่มต่ํ่ากวา่ราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดถวั
เฉลีย่ตามเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต.  
 
 นายสพุจน์ เอือ้ชยัเลศิกุล ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิSIRI-W2 ระยะเวลาในการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ ครัง้แรกและครัง้สดุทา้ยคอืเมือ่ใด 
 
  นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ตอบขอ้ซกัถามวา่ ตามแผนงานที ่               
วางไว ้ คาดวา่กาํหนดการใชส้ทิธแิปลงสภาพครัง้แรก คาดวา่จะเป็นเดอืนธนัวาคม 2558 และครัง้สดุทา้ยในเดอืน
ธนัวาคม 2560 
 
 ทัง้น้ี รายละเอยีดและขอ้กาํหนดทีส่าํคญัอื่นๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 และ ESOP # 7                       
มสีาระสาํคญัทีใ่กลเ้คยีงกนั เชน่ อตัราการใชส้ทิธกิาํหนดใหใ้บสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้ 1 หุน้ 
และราคาการใชส้ทิธกิาํหนดไว ้ 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ รวมไปถงึหลกัเกณฑใ์นการปรบัสทิธขิอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ซึง่หากมเีหตุใหต้อ้งออกหุน้เพือ่รองรบัการปรบัสทิธ ิ บรษิทัจะตอ้งดาํเนินการตามทีก่าํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดสทิธแิละตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวทุ้กประการ กลา่วคอื บรษิทัจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิ และ/หรอื
อตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขในการปรบัสทิธเิมือ่มเีหตุการณ์ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธแิละเงือ่นไขของใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีม่ลีกัษณะตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ที ่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม ่
และหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ เชน่ (ก) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั                       
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ (ข) เมือ่บรษิทัมกีารเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาตํ่า (ค) เมือ่บรษิทัมี
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่าหรอืมกีารเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินราคาตํ่า (ง) เมือ่บรษิทัจา่ยเงนิปนัผล
ทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (จ) เมือ่บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อตัราทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดสทิธ ิ (ฉ) เมือ่มกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบั (ก) ถงึ (จ) ทีท่าํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีผู่ถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ SIRI-W2 จะไดร้บัเมือ่มกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ดอ้ยไปกวา่เดมิ เป็นตน้ โดยในสว่น
ของรายละเอยีด มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจพจิารณากาํหนด
เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบั หรอืเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิ ภายใตข้อ้
กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไวไ้ดต้ามทีเ่หน็สมควร นอกจากน้ี ในสว่นของการปรบัสทิธิ
ในใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ดงักลา่วจะมลีกัษณะเดยีวกนัตามหลกัเกณฑก์ารปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ                     
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่ 7 
(โครงการ ESOP # 7) ตามทีไ่ดม้กีารระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทุกประการ บรษิทัจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัการปรบัสทิธขิองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ไวใ้นทีป่ระชุมน้ีดว้ย 
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  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการจดัสรรหุน้สามญั     
เพิม่ทุน โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  
 (ก) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.07 บาท ควบคู่กบั  
 
 (ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) จาํนวน
ไมเ่กนิ 3,614,411,191 หน่วย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
 โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ        
ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ควบคูก่บั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (อตัราสว่น 3:1:1) 
 
  ทัง้น้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน หุน้ละ 1.30 บาท (หน่ึงบาทสามสบิสตางค)์ ราคาเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิSIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศนูยบ์าท) โดยมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 2.50 บาท 
(สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธจิากการ
คาํนวณใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ และผูถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิองซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ        
SIRI-W2 ทัง้หมดในคราวเดยีวและเป็นไปตามสดัสว่น  
 
 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 หุน้สามญัใหม ่
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.30 บาท เศษของหุน้ใหป้ดัทิง้ 
 
   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบั
การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) 
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  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ได ้ (Oversubscription) โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เกนิ
กวา่สทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธกิต่็อเมือ่มหีุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้
ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑส์าํหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธ ิมดีงัต่อไปน้ี  
 
  กรณีมหีุน้เหลอืมากกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
  บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงในการจองซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิละชาํระคา่จองซือ้หุน้
ดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตามจาํนวนทีแ่สดงความจาํนงขอจองซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
 
  กรณีมหีุน้เหลอืน้อยกวา่หุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธ ิ
   
  (ก) ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของ                       
ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธริายนัน้ ๆ (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี จาํนวน
หุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ 
 
  (ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอ่กี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธแิต่ละรายนัน้         
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิ
จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระคา่จองซือ้แลว้ ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธิ
ตามวธิกีารในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
 
  การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวา่สทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่อง               
ซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธใิดถอืครองหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผา่นจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรอืในลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝืนขอ้จาํกดั
การถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้อยูใ่นบรษิทัได ้               
ไมเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 
 
  ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยูด่งักลา่วใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตามนิยาม               
ทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม ่ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทัง้น้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไมใ่ชบุ่คคลที ่                
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั 
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  ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนด
ราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ ที ่ สจ. 39/2551 เรือ่ง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพือ่การ
พจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกด็ ี ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่                  
ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
 
  ในการน้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารมอบอาํนาจ โดยมอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรรหลกัทรพัยใ์น
ครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักลา่วรวมถงึ 
 
  (1) กําหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทีไ่มใ่ช่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั ในราคาไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาด พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ที่
ออกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดัจะไมต่ํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น  
 
  (2) กาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่าํเป็น และ/หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขาย และ/หรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ระยะเวลา 
วธิกีารจองซือ้และชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และหลกัเกณฑท์ี่
เกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2  
 
  (3)  กาํหนดชื่อบุคคลในวงจาํกดัทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
 
  (4)  เปลีย่นแปลงวธิกีารในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ตลอดจนดาํเนินการ
ใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
  (5)  ดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดต้ามทีเ่หน็สมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย                
และ/หรอืจดัสรรหลกัทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้สาํเรจ็ลุลว่ง ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัอยูเ่พยีง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม และ/
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิคาํขอ และ/หรอื เอกสารใด ๆ ทีจ่าํเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรอืจดัสรรหลกัทรพัย ์
และ/หรอืการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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  (6)  มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
    - เจรจา หรอืเขา้ทาํสญัญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปลีย่นแปลงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และพจิารณา
เลอืกตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ 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   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั 
  แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย  
  ครัง้ท่ี 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
 
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัเหน็วา่ เพือ่ใหก้รรมการและพนกังานมสีว่นรว่มในความเป็นเจา้ของ
บรษิทั และเพือ่เป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ อกีทัง้เพื่อเป็นสิง่จงูใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพในการทาํงานกบับรษิทัในระยะ
ยาว อนัจะสง่ผลดต่ีอการปฏบิตังิานและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคต จงึเหน็สมควรใหพ้จิารณาโครงการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั 
และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่7 (โครงการ ESOP # 7) ในการน้ี บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั ดงัจะไดก้ลา่วต่อไปในวาระที ่6 
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  คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทั
ยอ่ย ครัง้ที ่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ 
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
 จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ซึง่มสีาระสาํคญัของคาํถามและคาํตอบโดยสรปุ
ดงัน้ี 
 
  ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ESOP # 7 น้ีมกีารจดัสรรใหก้รรมการของบรษิทับา้งหรอืไม่ อย่างไร และจะมกีารกําหนดระยะเวลาหา้มขายหุน้ 
(silence period) ดว้ยหรอืไม ่ 
 
 นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบรษิทัจะ
ไม่ไดร้บัการจดัสรร ESOP # 7 อย่างไรกด็ ีจะมเีพยีงกรรมการของบรษิทัย่อยบางคนซึ่งเป็นพนักงานที่บรษิทั
มอบหมายให้ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัที่มรีายชื่อเปิดเผยไว้ในหนังสอืเชิญ
ประชุมเทา่นัน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร ESOP # 7   
 
  ในประเดน็การกาํหนดระยะเวลาหา้มขายนัน้ไมม่กีาํหนดไว ้ เน่ืองจากบรษิทัไดก้าํหนดใหพ้นกังานทะยอย
ใชส้ทิธไิดปี้ละรอ้ยละ 20 ของจาํนวนทีไ่ดร้บัจดัสรร ประกอบกบัในการใชส้ทิธซิือ้หุน้แต่ละครัง้ หากมสีว่นต่างระหวา่ง
ราคาใชส้ทิธกิบัราคาตลาดในขณะนัน้ พนกังานจะตอ้งชาํระภาษเีงนิไดใ้นเดอืนทีใ่ชส้ทิธนิัน้ทนัท ีดงันัน้ บรษิทัจงึเหน็วา่ 
การทีจ่ะกาํหนดระยะเวลาหา้มขาย (Silence Period) แก่พนกังานนัน้ จะเป็นภาระหนกัแก่พนกังาน และไมเ่ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ  
 
  ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเพิม่เตมิวา่ หากพนกังานไมใ่ชส้ทิธใินปีแรก ในปีถดัไปจะ
ใชส้ทิธไิดใ้นลกัษณะใด 
 
  นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร อธบิายวา่ หากปีแรกพนกังานไมใ่ช้
สทิธ ิถอืวา่ในปีที ่2 พนกังานสามารถใชส้ทิธไิดร้อ้ยละ 40 และหากถา้ปีที ่ 1 และ ปีที ่ 2 พนกังานไมใ่ชส้ทิธ ิพนกังาน                 
กจ็ะสามารถใชส้ทิธไิดร้อ้ยละ 60 ในปีที ่3 (ยอดสะสมของปีที ่1-3) 
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  ผูถ้อืหุน้ซึ่งไม่ไดแ้จง้ชื่อ-สกุล สอบถามว่า นางโอบอุม้ จูตระกูล มคีวามเกี่ยวพนัอย่างไรกบั นายอภชิาต ิ                   
จตูระกลู  
 
  นายอภชิาต ิจูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า นางโอบอุ้ม จูตระกูล                    
มคีวามเกีย่วขอ้งเป็นลกูพี-่ลกูน้องของตน และทาํงานในฐานะพนกังานของบรษิทัคนหน่ึง  

 
  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี 
 
มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่ 7 
(โครงการ ESOP # 7) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
    จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธ ิจํานวน 300,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของ
บรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยรายงานการประชุมน้ีและถอืเป็นสว่นหน่ึงของรายงานการประชุมน้ีดว้ย 
 
    จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 300,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบัการใช้
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 
 
  ในการน้ี ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารมอบอาํนาจ โดยมอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรรหลกัทรพัย ์     
ในครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักลา่วรวมถงึการกาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีด เงือ่นไขและวธิกีารทีจ่าํเป็น และ/หรอื
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วธิกีารจอง การใชส้ทิธ ิ
และการชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดาํเนินการ
ใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขต
ทีไ่ดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 3,677,878,315 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมคดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงัน้ี 
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 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 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิตามเง่ือนไขของใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (SIRI-W1) อนัเน่ืองมาจาก 
 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  
 
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัจาํเป็นตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เพือ่รองรบัการปรบัสทิธติาม
เงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SIRI-W1) อนัเน่ืองมาจาก
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ทัง้น้ี เพือ่รกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อื
ใบสาํคญัแสดงสทิธไิมใ่หน้้อยไปกวา่เดมิ 
 
  คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวนไมเ่กนิ 
143,175,210 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบัการปรบัสทิธติามเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้
หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 1 (SIRI-W1) อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่       
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรปุเป็นมต ิดงัน้ี  
 
มติท่ีประชมุ  
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จาํนวนไมเ่กนิ 143,175,210 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพือ่รองรบัการปรบัสทิธติามเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ
จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 1 (SIRI-W1) อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการ     
ถอืหุน้ ตามทีเ่สนอขา้งตน้ทุกประการ 
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 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   
 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ แต่ไม่
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
 ข้อ 4. ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 
  ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขาย   
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ควบคูก่บั ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
SIRI-W2 ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 รวมทัง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามรายละเอยีด
ในวาระที ่ 3 – 5 ขา้งตน้ จงึจาํเป็นทีบ่รษิทัจะตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และผลจากการเพิม่ทุนขา้งตน้ บรษิทั
จะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
 
  คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัขึน้อกีจาํนวนไมเ่กนิ 
8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 7,671,997,592 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีด
ตามทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนการประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 
  ทัง้น้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น หรอืประสงคจ์ะขอแกไ้ขในวาระน้ี ขอให้
แจง้ต่อทีป่ระชุมทราบเพือ่ลงคะแนนเสยีง หากไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หรอืเสนอเป็นอยา่งอื่น จะขอสรปุวา่ 
ผูถ้อืหุน้ลงมตอินุมตัใินวาระน้ี 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีด ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถาม คดัคา้น หรอืขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันัน้ ประธานฯ ไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสยีง และกลา่วสรุปเป็นมต ิดงัน้ี  
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มติท่ีประชมุ  
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัขึน้อกีจาํนวนไมเ่กนิ
8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวนไมเ่กนิ 7,671,997,592 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 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 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 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 

 
 (คาํนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง) 
 
วาระท่ี 7.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนด
ไวว้า่ ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกวา่หน่ึงใน
สามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
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 และเมือ่ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่น ๆ ในระเบยีบวาระที ่ 7 แลว้ ประธานฯ ในฐานะผูด้าํเนินการประชุม จงึได้
แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ไดป้ระชุมครบทุกระเบยีบวาระแลว้ 
 
  จากนัน้จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และเสนอความคดิเหน็เรือ่งอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวาระการ
ประชุม 
 
  ผูถ้อืหุน้ซึง่ไมไ่ดแ้จง้ชื่อ-สกุล สอบถามถงึกระแสเงนิสดของบรษิทัทีม่ยีอดตดิลบมาหลายปี อยากทราบวา่
เมือ่ใดจงึจะเริม่เป็นบวก 
  
 นายวนัจกัร์ บุรณศิร ิกรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ อธิบายว่า กระแสเงนิสดที่ติดลบ
ดงักลา่วเกดิจากการนําไปใชใ้นการลงทุนของบรษิทั ซึง่ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัมกีารขยายตวัแบบกา้วกระโดดทาํใหเ้กดิ
สภาวะดงักล่าว ซึง่ในระยะต่อไปเมื่อมกีารปรบัการขยายตวัใหม้คีวามสมดุลมากขึน้ตามแผนงาน จะสง่ผลใหก้ระแสเงนิ
สดเริม่กลบัมาเป็นบวกในระยะ 1 ถงึ 2 ปีขา้งหน้า 
 
 นายกติตเิชษฐ ์  ชื่นชุ่ม ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ การทีบ่รษิทัมชีื่อแบรนดจ์าํนวนมาก
จนบุคคลภายนอกสบัสน มขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร 
 
 นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตอบขอ้ซกัถามวา่ บรษิทัมคีวามจาํเป็นทางดา้นการตลาดที่
จะตอ้งแยกแยะชื่อแบรนด ์ เน่ืองจากโครงการทีบ่รษิทัทาํอยูใ่นปจัจุบนัมหีลายระดบัราคา และกลุม่ลกูคา้ ซึง่มลีกัษณะ 
Life Style ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจจะตอ้งการแสดงถงึตวัตนผ่านทางการเลอืกใชส้นิคา้ทีร่วมถงึโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ดว้ย บรษิทัจงึจาํเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในเรือ่งน้ี โดยการสรา้งแบรนดใ์หห้ลากหลายเพือ่รองรบักบั
ความหลากหลายของลกูคา้ในปจัจุบนั แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัเชื่อมัน่ในความแขง็แกรง่ของแสนสริ ิ ดงันัน้ ในอนาคต
บรษิทัจะลดการใชจ้า่ยในสว่นของแบรนดย์อ่ยๆ ทีม่อียูล่ง เพื่อใชป้ระโยชน์จากแบรนดแ์สนสริใิหเ้ตม็ทีต่่อไป   
  
 นายเชีย่วชาญ พรไตร ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ สดัสว่นค่าใชจ้า่ยในการบรหิารของปีที่
ผา่นมาอยูท่ีเ่ทา่ใด 
 
 นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิกรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร ชีแ้จงวา่ ในปีทีผ่า่นมาคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารมสีดัสว่นคอ่นขา้งสงูอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 25 แต่ในปีน้ีคาดวา่จะลดลงมาอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 18-19  
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิ และไมม่ผีูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นใดเขา้พจิารณาอกี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์
ประธานในทีป่ระชุมจงึกลา่วปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามารว่มประชุม  
 
 
 
 
 



 

 

   

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)                                                                  หน้า 22 / 22  

 
 ปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 อน่ึง หลงัจากเริม่การประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจีาํนวนผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จาก ณ เวลาทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 1,464 ราย นบั
จาํนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 3,739,625,974 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.76 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ   -โกวทิย ์ โปษยานนท-์  ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายโกวทิย ์ โปษยานนท)์  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในทีป่ระชุม 
                  (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ             -จนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์-  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
               (นางสาวจนิดา  เอีย่มศรยิารกัษ์)      



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 1 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 
1. ประเภท ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
   
2. ชนิด ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
   
3. จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย ไมเ่กนิ 3,614,411,191 หน่วย 
   
4.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศนูยบ์าท) 
   
5.  อตัราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ (อาจปลีย่น

แปลงในภายหลงัตามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 
   
6. ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการ

ใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
   
7. อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
   
8. วิธีการเสนอขาย บรษิทัจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิควบคู่กบั การเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุน โดยจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้ หุ้ น ส า มัญ น้ี ใ ห้ แ ก ่     
ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วนที่มรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นใน
วนัทีบ่รษิทักําหนดใหเ้ป็นวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record date) ทีม่ี
สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทั ซึ่งไดแ้ก่วนัที ่9 ตุลาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 
และปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 ตุลาคม 2557 
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ 
ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน หากคาํนวณแลว้มเีศษของใบสาํคญัแสดงสทิธติํ่ากวา่ 
1 หน่วย ใหป้ดัเศษดงักลา่วทิง้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 2 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

  
9. เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่

เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิ 
บรษิทัจะดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอือตัราการใชส้ทิธติาม
เงือ่นไขในการปรบัสทิธเิมือ่มเีหตุการณ์ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิ
และเงือ่นไขของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึง่เป็นเหตุการณ์ทีม่ลีกัษณะตามที่
กาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน            
ที ่ทจ. 34/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม ่และหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบสาํคญั           
แสดงสทิธ ิเชน่ (ก) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ของบรษิทั      
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ (ข) เมือ่บรษิทัมกีารเสนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาตํ่า (ค) เมือ่บรษิทัมกีารเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ         
ในราคาตํ่าหรอืมกีารเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินราคาตํ่า (ง) เมือ่บรษิทั
จา่ยเงนิปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (จ) เมือ่
บรษิทัจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อตัราทีร่ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธ ิ         
(ฉ) เมือ่มกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบั (ก) ถงึ (จ) ทีท่าํใหผ้ลประโยชน์         
ตอบแทนใด ๆ ทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจะไดร้บัเมือ่มกีารใชส้ทิธติาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดอ้ยไปกวา่เดมิ เป็นตน้ 
 

10. จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้
เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.92 ของจาํนวนหุน้ที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่คาํนวณหลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน จาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,191 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ในอตัราการจองซือ้ 3 หุน้สามญัเดมิ  
ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน (กรณีมเีศษใหป้ดัทิง้) โดยเสนอขายควบคูก่บั 
การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
การคาํนวณสดัสว่นของหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
กบัทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ของบรษิทั เป็นดงัน้ี 
 

รอ้ยละของจาํนวนหุน้รองรบั     = 
 
 
 
 
= 
 
 

=     รอ้ยละ 36.92 

จาํนวนหุน้รองรบั SIRI-W2 + จาํนวนหุน้รองรบั SIRI-W1 + จาํนวนหุน้รองรบัการปรบัสทิธ ิSIRI-W1 
          

                                                                                       

ทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ + หุน้ทีจ่ะเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี 
 x 100 

    3,614,411,191 + 1,138,584,288 + 143,175,210 
                                          

                   9,647,394,375 + 3,614,411,191 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 3 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
โดยที ่ 
 

จาํนวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 เทา่กบั  
3,614,411,191 หุน้ 
 

จาํนวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W1 (เฉพาะที ่
ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิณ วนัที ่28 กรกฎาคม 2557) เทา่กบั 1,138,584,288 หุน้ 
 

จาํนวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
SIRI-W1 เทา่กบั 143,175,210 หุน้ 
 

ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ ณ วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 
เทา่กบั 9,647,394,375 หุน้ 
 

หุน้ทีจ่ะเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิควบคูก่บัใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี 
เทา่กบั 3,614,411,191 หุน้ 

   
 11. วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่ประธาน

อํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มอีํานาจในการ
กาํหนดภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

   
 12. ระยะเวลาเสนอขาย บรษิทัจะดาํเนินการเสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว โดย
มอบหมายใหป้ระธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่
ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมายเป็นผูพ้จิารณา
กาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 4 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 

 13. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้แรก 
เมื่อครบ 1 ปีนับแต่วนัที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(“วนัเริม่ใชส้ทิธ”ิ) โดย      
วนักําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วนัทําการสุดท้าย      
ของทุกๆ ไตรมาส (เดอืนมนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม)      
ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนัเริม่ใช้สทิธิ ตลอดอายุของใบสําคญั
แสดงสทิธ ิทัง้น้ี วนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรก คอื วนัทําการสุดทา้ยของ
สิน้ไตรมาสหลงัจากวนัเริม่ใช้สทิธ ิและกําหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายจะ
ตรงกบัวนัที่ใบสําคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปีนับแต่แสดงสทิธ ิในกรณี      
ทีว่นักําหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดทําการของบรษิทั ใหเ้ลื่อน
วนักําหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดงักล่าวเป็นวนัทําการสุดท้ายก่อนหน้า      
วนักาํหนดใชส้ทิธ ิ

   
 14. ตลาดรองของใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 
บรษิทัจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

   
 15. ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใช้สิทธิ 
 
บรษิทัจะนําหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเขา้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   
 16. ข้อกาํหนดกรณีท่ีมี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลืออยู่ 
บรษิทัจะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยูท่ ัง้จาํนวน 

  
17. 

 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น 

 
เน่ืองจากบรษิทัมมีตใิหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัในคราวเดยีวกนั ดงัน้ี  
 
(1) ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น

การถอืหุน้ ในอตัราสว่นการจองซือ้ 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 1.30 บาท อยา่งไรกต็าม กรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุน
เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นขา้งตน้ ใหจ้ดัสรร
และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคา
ไม่ตํ่ากว่าราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัขา้งต้น และ
จะไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้บรษิทั  

 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 5 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 
(2)  ใหอ้อกและเสนอขายใบสาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
และไดร้บัการจดัสรรหุน้ ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้น้ี ใบสาคัญแสดงสิทธ ิ     
1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ  

      2.50 บาท  
 
ดงันัน้ ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้จงึเป็นต่อไปน้ี 
 
กาํหนดให ้ 
 
 Qo =  จาํนวนหุน้ทีม่อียูเ่ดมิก่อนการใชส้ทิธติามใบสาํคญั 
                แสดงสทิธ ิ
 Qr  =  จาํนวนหุน้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากหุน้สามญัเพิม่ทุนที ่
  ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เทา่กบั  
  3,614,411,191 หุน้ 
 Qw =  จาํนวนหุน้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญั 
  แสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เทา่กบั  
  3,614,411,191 หุน้ 
 
1)  ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)            

สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ =  
      1 - [Qo /(Qo+Qn)]  
 โดยที ่ 
 Qo =  จาํนวนหุน้ทีม่อียูเ่ดมิ เทา่กบั 9,647,394,375 หุน้ + Qr 

 Qn =  จํานวนหุน้ที่เพิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
เป็นดงัน้ี Qn = Qr + Qw  
 
 
 
 
 
 
 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 6 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 

 ผลกระทบดา้น Control Dilution 
 ก. ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผู้ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและเป็นผูใ้ช้สทิธิ

แปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ทัง้จํานวน ผูถ้อืหุน้เดมิจะ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ 

 
ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่

ไมใ่ช่ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-
W2 ทัง้จํานวน จะมผีลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไรหรอืสทิธใินการออก
เสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงในอตัรารอ้ยละ 21.42 

 
อน่ึง ผลกระทบดา้น Control Dilution ขา้งตน้ อาจมกีาร เปลี่ยนแปลงไป
ตามจํานวนหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่อง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัการจดัสรรหุน้ 
 
2)  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
 สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ =  

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)/
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

   
โดยที ่ 

 Po =  ราคาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 
  คณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 
  ซึง่เทา่กบัหุน้ละ 2.35 บาท  
 
 Pr =  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้น

เดมิ เทา่กบัหุน้ละ 1.30 บาท 
 Pw =  ราคาใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เทา่กบัหุน้ละ 2.50 บาท 
 
 
 
 
 
 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 7 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 
 โดยที ่ 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย   =   (PoQo + PrQr)/ (Qo + Qr)  
                                             =   2.11 
       ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย   =  (PoQo+PrQr+PwQw)/Qo+Qr+Qw) 
                                             =   2.23  
 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัการจดัสรรหุน้ หากมกีารใช้
สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้น้ีทัง้จํานวนแล้ว จะไม่มี
ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เน่ืองจากราคา
ตลาดหลงัการเสนอขายสงูกวา่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
 

3)    ผลกระทบต่อสว่นแบง่กาํไร (EPS Dilution)  
สตูรการคาํนวณการลดลงของสว่นแบ่งกาํไร =   
 (EPSo – EPSn)/EPSo 
โดยที ่ 
EPSo  =  กาํไรสทุธ/ิQo 
EPSn  =  กาํไรสทุธ/ิ(Qo+Qn) โดยที ่Qn = Qr + Qw 

 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุ้นเพิม่ทุนและไดร้บัการ
จดัสรรหุน้แลว้ หากมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ี
ทัง้จาํนวนแลว้ จะมผีลกระทบต่อสว่นแบง่กาํไร เทา่กบัรอ้ยละ 42.83 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เอกสารหมายเลข 1  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 
ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 8 ของจาํนวน 8 หน้า 
 

 
 

 18. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่ประธาน
อํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มอีํานาจในการ
กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคญัแสดง
สทิธ ิโดยรวมถงึการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิการกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ที่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลงลงนาม
ในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนั
จําเป็นและสมควร อนัเกี่ยวเน่ืองกบัใบสําคญัแสดงสทิธแิละการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี ซึง่รวมถงึการนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
และหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

   
 19. นายทะเบียนใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 
 

   

สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 1 ของจาํนวน 10 หน้า 

 การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของ
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ในครัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
1. วตัถปุระสงคแ์ละความจาํเป็นในการเสนอขาย 
 1.1 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร/พนกังาน มสีว่นรว่มในความเป็นเจา้ของบรษิทั  
 1.2 เพือ่เป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังานในการปฏบิตังิาน  
  เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 
 1.3 เพือ่เป็นสิง่จงูใจบุคลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพในการทาํงานกบับรษิทัในระยะยาว 
 
2. รายละเอียดเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

2.1 ประเภทและชนิดของ       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัชนิดระบุชื่อผูถ้อืและเปลีย่น
มอืไมไ่ด ้ เวน้แต่เป็นไปตามเงือ่นไขในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีก่าํหนด 
ไดแ้ก่ กรณีทีผู่ท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธเิสยีชวีติ สาบสญู ไรค้วามสามารถ 
หรอืทุพพลภาพ (ไมส่ามารถจดัการงานของตนเองได)้ หรอืในกรณีอื่นที่
ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะพจิารณาเหน็สมควร  
(ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ “ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ) 
 

2.2 จาํนวนท่ีเสนอขาย 
 

300,000,000 หน่วย 
 

2.3 มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย 
 

-0- บาท 
 

2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
 

-0- บาท 
 

2.5 วิธีการจดัสรร 
 

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั 
(มหาชน) และ/หรอืบรษิทัยอ่ย 
  

2.6 อตัราการใช้สิทธิ 
 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ทัง้น้ี อตัราการ
ใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัในกรณีการปรบัสทิธ ิ 
 

2.7 ราคาการใช้สิทธิ 
(ต่อหน่วย) 

2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ทัง้น้ี ราคาการใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลง
ภายหลงัในกรณีการปรบัสทิธ ิ
 

2.8 อายขุองใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ 

ไมเ่กนิ 5 ปี นบัจากวนัทีไ่ดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
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สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 
 

   

สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 2 ของจาํนวน 10 หน้า 

2.9 จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
ท่ีจะจดัสรรและสาํรองไว้
เพ่ือรองรบัใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ 

 

300,000,000 หุน้ คดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 3.11 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการน้ี   
 
 

2.10 การปรบัสิทธิ 
 

บรษิทัจะทาํการปรบั หรอื เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธิ
ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติามวธิกีารคาํนวณทีจ่ะกาํหนดต่อไป ในกรณีที่
เกดิเหตุการณ์ทีก่าํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/
หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่
เกีย่วขอ้งวา่ตอ้งมกีารปรบัสทิธ ิ โดยในสว่นของรายละเอยีด มอบหมายให้
ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัเป็นผูม้อีาํนาจ 
พจิารณากาํหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบั หรอื
เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธ ิภายใตข้อ้กฎหมาย ประกาศ 
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไวไ้ดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

2.11 ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
 
 

เวน้แต่จะอยูใ่นระยะเวลาหา้มใชส้ทิธชิ ัว่คราว ตามทีป่ระธานอาํนวยการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะประกาศกาํหนด เชน่ ในกรณีทีบ่รษิทัอยูใ่น
ระหวา่งดาํเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหม ่หรอื กรณีอื่น ๆ ซึง่จะกาํหนด
ต่อไปโดยประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอื บุคคลที่
ประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย  ผูถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามจาํนวนทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถ
ใชส้ทิธไิดใ้นแต่ละปีตามทีร่ะบุในวรรคถดัไปไดเ้ดอืนละหน่ึงครัง้ในวนัทาํการ
สดุทา้ยของทุกเดอืนปฏทินินบัตัง้แต่เดอืนแรกทีไ่ดร้บัการยนืยนัการจดัสรร
จากบรษิทั ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (“วนักาํหนดใชส้ทิธ”ิ) และ
สามารถใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัทีใ่บสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 5 ปี 
หากวนัครบอายุดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิทั ใหผู้ถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยไดใ้นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหน้า
วนัหยดุนัน้  
 
ทัง้น้ี ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธไิดต้ามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
ปีท่ี 1  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 
         ไมเ่กนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 
         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  
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สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 
 

   

สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 3 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิมค่รบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่1 อยูเ่ทา่ใด ใหส้ามารถนําไปใช ้
           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 
 
ปีท่ี 2  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 
         ไมเ่กนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 
         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั 
 
         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิมค่รบตาม 
         จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่2 อยูเ่ทา่ใด ใหส้ามารถนําไปใช ้

           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 
 
ปีท่ี 3  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 
         ไมเ่กนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 
         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  
  
         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิมค่รบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่3 อยูเ่ทา่ใด ใหส้ามารถนําไปใช ้
           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 
 
ปีท่ี 4  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 
         ไมเ่กนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 
         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั  
 
         ทัง้น้ี หากมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอืทีย่งัใชส้ทิธไิมค่รบตาม 

           จาํนวนทีส่ามารถใชส้ทิธไิดใ้นปีที ่4 อยูเ่ทา่ใด ใหส้ามารถนําไปใช ้
           สทิธไิดใ้นปีถดัๆ ไปจนสิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธติามโครงการ 
 
ปีท่ี 5  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดใ้นจาํนวน 
         ไมเ่กนิ 1 ใน 5 สว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีแ่ต่ละคน 
         ไดร้บัจดัสรรจากบรษิทั            
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สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 
 

   

สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 4 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
2.12 ระยะเวลาแจ้งความจาํนง 

ในการใช้สิทธิ 
 

ในระหวา่งระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถแสดง
ความจาํนงทีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัต่อบรษิทั ไดร้ะหวา่งวนัที ่ 1 
ถงึวนัที ่25 ของทุกเดอืนปฏทินิ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ของ  
วนัทาํการของบรษิทั นบัตัง้แต่เดอืนแรกทีต่นสามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ หากวนัที ่ 25 ของเดอืนปฏทินิใด ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ
บรษิทั วนัสดุทา้ยทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะสามารถแสดงความจาํนงทีจ่ะ
ใชส้ทิธไิดใ้นเดอืนนัน้ไดแ้ก่วนัทาํการสดุทา้ยก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 
 

2.13 ตลาดรอง 
 

บรษิทัจะไม่นําใบสําคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้น้ี เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

3. รายช่ือกรรมการท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบั 
 การจดัสรร  
 

3.1 รายช่ือกรรมการของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  ท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร  
  - ไมม่ ี– 
  
 3.2 รายช่ือกรรมการของบริษทัย่อยท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้น้ี และจาํนวน 
  ท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร (ทัง้น้ี บคุคลตามรายช่ือต่อไปน้ีได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใน 
  ฐานะผูบ้ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย อย่างไรกต็าม เน่ืองจากบคุคลดงักล่าว   
  ได้รบัมอบหมายจากบริษทัให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัย่อยด้วย ดงันัน้ จึงต้องถือว่า 
  เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั 
        ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน  
  ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551) 
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สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 5 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
 ลาํดบั 

                          
               รายช่ือ 

 
ตาํแหน่ง 

จาํนวนหน่วย 
ของใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ * 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ท่ีได้รบั 

(ของโครงการ) 
    1 นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    2 นายอุทยั อุทยัแสงสขุ  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    3 นายเมธา องัวฒันพานิช  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    4 นายนพพร บุญถนอม  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    5 นายมนเธยีร สรอ้ยสวุรรณ  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    6 นายชาญ ศริริตัน์  กรรมการของบรษิทัยอ่ย   ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    7 นายภมูภิกัดิ ์ จุลมณีโชต ิ กรรมการของบรษิทัยอ่ย   ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    8 นายจริาย ุ อาชาเจรญิสขุ  กรรมการของบรษิทัยอ่ย  ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    9 นางโอบอุม้     จตูระกลู กรรมการของบรษิทัยอ่ย  ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
    10 นางนิรดา วงศอ์นนัตกุ์ล  กรรมการของบรษิทัยอ่ย ไมเ่กนิ 10,560,000 ไมเ่กนิ 3.52% 
   รวม ไม่เกิน 105,600,000 ไม่เกิน 35.20% 
 
หมายเหตุ  *  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธสิงูสดุซึง่ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังาน (ทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัยอ่ย) 

จะไดร้บัจดัสรร โดยการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บุคคลดงักลา่วในแต่ละรายจะขึน้อยูก่บัการ
พจิารณาจากคุณสมบตัติาํแหน่ง อายงุาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละรายเป็นสาํคญั  

 
4. รายช่ือผูบ้ริหาร/พนักงานท่ีจะได้รบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีออกในครัง้น้ีและจาํนวนท่ีแต่ละรายได้รบัการจดัสรร 
  - ไมม่ ี– 
 
5. ผลกระทบท่ีจะมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้น้ี  
 
 5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)  
  ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมด จาํนวน 300,000,000 หน่วย ในราคาการใชส้ทิธ ิ (ต่อ
หน่วย) 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ จะไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบรษิทั เน่ืองจากราคาการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้ดงักลา่ว เป็นราคาทีส่งูกวา่ราคาตลาด (ไมม่สีว่นลดจากราคาตลาด) ทัง้น้ี บนสมมตุฐิานราคาตลาดก่อน
เสนอขายที ่ 2.351 บาท ต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนั                   
ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการและกาํหนดราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใต้
โครงการน้ี (ระหวา่งวนัที ่4 กรกฎาคม 2557  ถงึวนัที ่25 กรกฎาคม 2557– ขอ้มลูจาก www.set.or.th)  
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สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 6 ของจาํนวน 10 หน้า 

 5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) 
   ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดจาํนวน 300,000,000 หน่วย โดยที ่ณ วนัทีท่ีป่ระชุม
คณะกรรมการมมีตอินุมตัโิครงการน้ี  บรษิทัมหีุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 9,647,394,375 หุน้ จะมผีลกระทบ
ต่อสว่นแบง่กาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (control dilution) ลดลงในอตัรารอ้ยละ 3.02 ของสว่นแบ่ง
กาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงเดมิ โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี หารดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวน
หุน้ทีช่าํระแลว้ กบั (2) จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี 
 
           300,000,000     =   รอ้ยละ 3.02                  
            (9,647,394,375 + 300,000,000) 
 

อยา่งไรกด็ ี เน่ืองจากบรษิทัจะเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2557 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่ 12 
กนัยายน 2557 เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(Right Offering)  ควบคูก่บั ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-
W2) ในอตัรา 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ ซึง่มจีาํนวนไมเ่กนิ 3,614,411,192 หุน้ (“หุ้นเพ่ิมทนุใหม่”) พรอ้มๆ กบัการ
อนุมตัโิครงการ ESOP # 7 น้ี ดงันัน้ หากคาํนวณโดยอาศยัขอ้มลูซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-
W1 และ ESOP # 6 ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ แต่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ (อนัไดแ้ก่ SIRI-W1 จาํนวน 1,138,584,288 หุน้ และ 
ESOP # 6 จาํนวน 57,254,911 หุน้) มกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพทัง้หมดก่อนวนัขึน้เครือ่งหมาย XR และหุน้เพิม่ทุนใหมท่ี่
เสนอขายทัง้หมด มกีารจองซือ้และชาํระราคาครบถว้นแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 
14,757,644,767 หุน้ ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกําไร หรอื สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (control dilution) ลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 2.03 ของสว่นแบ่งกาํไรหรอืสทิธใินการออกเสยีงเดมิ โดยคาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี หาร
ดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวนหุน้ทีช่าํระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุนดงักลา่ว กบั (2) จาํนวนหุน้รองรบัทีเ่สนอขายครัง้น้ี  
 
           300,000,000     =   รอ้ยละ 2.03                  
            (14,757,644,767 + 300,000,000) 

 
6. หลกัเกณฑก์ารจดัสรร  วิธีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเง่ือนไขในการใช้สิทธิ 
 
 6.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 - จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) และ/หรอืบรษิทัยอ่ย 
 - ไมม่ผีูไ้ดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธริายใดทีไ่ดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธเิกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีอ่อกในครัง้น้ี 
 - คุณสมบตัขิองกรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งมสีทิธไิดร้บัการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิมดีงัน้ี 
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สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 7 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
   (ก) มสีถานะเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ในวนัทีม่กีารออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(รวมถงึวนัทีม่กีารนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหมต่ามขอ้ 10 ดว้ย) 
  (ข) มสีถานะเป็นพนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ในวนัทีม่กีารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ(รวมถงึวนัทีม่กีารนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหมต่ามขอ้ 10 ดว้ย) 
  (ค) ในกรณียกเว้น ที่ไม่เป็นไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนของบรษิทั เพือ่พจิารณาใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
  (ง) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/
หรอืบรษิทัย่อยแต่ละราย ไม่จําเป็นต้องมจีํานวนเท่ากนั ทัง้น้ี ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ
บรษิทัเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมทัง้เลอืกสรรผูบ้รหิาร/พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
ในครัง้น้ี โดยพจิารณาคุณสมบตัจิากตาํแหน่ง อายงุาน ศกัยภาพและความทุม่เทของผูบ้รหิาร/พนกังานแต่ละราย   
 
 6.2 วิธีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/
หรอืบรษิทัยอ่ย ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหอ้อกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธติามโครงการน้ี   
 
 6.3 เง่ือนไขการใช้สิทธิ 
 
 (ก) กรณีกรรมการของบริษทัย่อยพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและมิได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้าเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ยเน่ืองจาก
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ และมไิดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง บุคคลดงักลา่วสามารถใช้
สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิ ณ วนัทีพ่น้จากตาํแหน่งไดท้ัง้จาํนวนจนครบอายขุองใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ 
 
  (ข) กรณีเสียชีวิต สาบสญู หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของ
ตนเองได้) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั และ/หรอื
บรษิทัยอ่ย เน่ืองจากเสยีชวีติ ไรค้วามสามารถ หรอืทุพพลภาพ (ไมส่ามารถจดัการงานของตนเองได)้ ตามทีป่ระธาน
อาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํหนด ทายาท ผูอ้นุบาล หรอื ผูพ้ทิกัษ์ของบุคคลดงักล่าว ตามแต่กรณี สามารถ
ใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิ ณ เวลาดงักลา่วไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี 
ภายหลงัจากทีไ่ดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ และเป็นทีพ่อใจของประธานอาํนวยการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 8 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
  (ค) กรณีบริษทับอกเลิกสญัญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผูบ้ริหาร/พนักงาน หรือการเกษียณอายุ
ตามปกติ หรือ การเกษียณอายกุ่อนกาํหนดอนัเน่ืองมาจากบริษทั ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สดุสภาพ
การเป็นผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย เน่ืองจากบรษิทับอกเลกิสญัญาวา่จา้งโดยมใิชค่วามผดิของ
ผูบ้รหิาร/พนกังาน หรอื เน่ืองจากการเกษยีณอายขุองผูบ้รหิาร/พนกังานตามปกต ิ และการเกษยีณอายกุ่อนกาํหนด         
อนัเน่ืองมาจากบรษิทั (ตามทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กาํหนด) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใชส้ทิธ ิณ วนัทีเ่ลกิสญัญาไดท้ัง้จาํนวน และสามารถใชส้ทิธไิดต้ลอด
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 
 
      (ง)  กรณีบริษทับอกเลิกสญัญาว่าจ้างด้วยเหตท่ีุเกิดจากความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน ซ่ึงกาํหนด
ไว้ในข้อบงัคบัการทาํงานให้บริษทัสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ
สิน้สดุสภาพการเป็นผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย เน่ืองจากบรษิทับอกเลกิสญัญาวา่จา้งดว้ยเหตุที่
เป็นความผดิของผูบ้รหิาร/พนกังานซึง่ตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทั กาํหนดใหบ้รษิทัสามารถเลกิจา้งไดโ้ดยไม่
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยตามกฎหมาย ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สทิธทิีจ่ะใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมม่กีารใช้
สทิธทิัง้หมดทนัท ี ณ วนัทีเ่ลกิสญัญา ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธสิว่นทีไ่มไ่ดม้กีารใชส้ทิธดิงักลา่ว ใหส้ง่มอบคนืใหแ้ก่
บรษิทัเพือ่จดัสรรแก่กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร/พนกังานรายอื่นทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีก่าํหนด ภายใตเ้งือ่นไข
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ต่อไป 
 
  (จ)  เหตผุลอ่ืน ๆ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิิน้สุดสภาพการเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/พนักงาน
ของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ดว้ยเหตุอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ (ก) ถงึ (ง) ขา้งตน้ (รวมถงึกรณีเสยีชวีติ) บุคคล
ดงักล่าว หรือ ผู้รบัประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรณีที่บุคคลดงักล่าวเสียชีวิต ตามแต่กรณี 
สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ กล่าวคอื ครัง้ทีห่น่ึง ในวนักําหนดใชส้ทิธใินเดอืนที่สิน้สุด
การเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/พนักงาน และครัง้ที่สอง ในวนักําหนดใชส้ทิธใินเดอืนถดัจากเดอืนที่สิน้สุดสภาพการ
เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/พนกังาน  และหลงัจากนัน้ ใบสาํคญัแสดงสทิธสิว่นทีไ่มไ่ดม้กีารใชส้ทิธ ิใหส้ง่มอบคนืใหแ้ก่
บรษิทั เพือ่จดัสรรแก่กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร/พนกังานรายอื่นทีม่คีุณสมบตัติรงตามเกณฑท์ีก่ําหนด ภายใตเ้งือ่นไข
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10 ต่อไป 
 
 (ฉ) ใบสาํคญัแสดงสทิธแิละสทิธใินการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกตามโครงการน้ีไมส่ามารถโอน
เปลีย่นมอืใหแ้ก่บุคคลอื่นหรอืใชส้ทิธโิดยบุคคลอื่นทีไ่มใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้บัการระบุชื่อไวใ้นใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว เวน้แต่
กรณีทีผู่ท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สาบสญู ไรค้วามสามารถ หรอืทุพพลภาพ (ไมส่ามารถจดัการงานของตนเองได)้ 
ทายาท ผูอ้นุบาล หรอื ผูพ้ทิกัษ์ของบุคคลดงักลา่ว ตามแต่กรณี สามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิดจ้นครบอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี ภายหลงัจากทีไ่ดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเรยีบรอ้ยและเป็นทีพ่อใจ
ของประธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แลว้ และในกรณีอื่นๆ ทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่จะพจิารณาเหน็สมควร  
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สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 9 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
 (ช) ใหป้ระธานอาํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูม้อีาํนาจในการกาํหนดเงือ่นไขในการใชส้ทิธิ
เพิม่เตมิในสว่นทีเ่กีย่วกบัระยะเวลาการหา้มใชส้ทิธ ิ และจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธไิดใ้นแต่ละชว่งเวลาใน
ระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้เงือ่นไขในการใชส้ทิธทิีก่าํหนดเพิม่เตมิดงักลา่วให้
กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย ทีไ่ดร้บัจดัสรรทราบพรอ้มกบัการเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว 
 
7. ความช่วยเหลือจากบริษทัในการจดัหาแหล่งเงินทนุแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน 

- ไมม่ ี– 
 

8. สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 สทิธขิองหุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธขิองผูท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ีจะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้
สามญัเดมิของบรษิทัทีอ่อกไปก่อนหน้าน้ีแลว้ และมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลเมื่อมกีารจา่ยปนัผลของบรษิทั 
 
9.  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้น้ี 
  การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ีตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง โดยตอ้งไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่    
รอ้ยละสบิของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมคดัคา้นการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
10.  เง่ือนไขเพ่ิมเติมสาํหรบักรณีท่ีบริษทัประสงคจ์ะนําใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเคยเสนอขายแล้วมาจดัสรรใหม่ 
  บรษิทัจะนําเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เพือ่พจิารณามมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัสามารถนําใบสาํคญั
แสดงสทิธซิึง่กรรมการหรอืพนกังานไดส้ง่มอบใหแ้ก่บรษิทัหรอืบุคคลตามทีบ่รษิทักาํหนด  อนัเน่ืองมาจากการลาออก 
หรอื พน้จากตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั หรอืพนกังานของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ดว้ยเหตุต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทัได้
กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการน้ี มาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หรอืพนกังานรายอื่นต่อไปได ้ ภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 
  (1) ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังาน และไมม่ผีูบ้รหิาร/พนกังานรายใดจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธริวมแลว้เป็นจาํนวนเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้น้ีภายหลงัการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ใหด้าํเนินการไดต้ามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว โดยใหนํ้าหลกัเกณฑใ์นการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธติาม ขอ้ 6. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 



          เอกสารหมายเลข 2  
แนบทา้ยรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

          

 
สรปุรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหาร /พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 7 (ESOP # 7) 

 
 

   

สรปุขอ้มลูเบือ้งตน้ของโครงการ ESOP # 7 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 10 ของจาํนวน 10 หน้า 

 
  (2) ในกรณีเป็นการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการไมว่า่จาํนวนเทา่ใด หรอืจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนกังานรายใด อนัเป็นผล
ใหผู้บ้รหิาร/พนกังานรายนัน้จะไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธริวมแลว้เป็นจาํนวนเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้น้ี ก่อนการนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่คยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม ่ บรษิทั
ตอ้งเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขอมตอินุมตัใิหบ้รษิทันําใบสาํคญัแสดงสทิธมิาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร/
พนกังานรายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร โดยการเรยีกประชุม หนงัสอืนดัประชุม และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน รวมทัง้ประกาศ หรอื ขอ้กาํหนดอื่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืใชแ้ทนประกาศฉบบัดงักลา่ว
ดว้ย  
 
11.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 ใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั หรอื บุคคลทีป่ระธานอาํนวยการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่มอบหมาย ดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้อีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามที่
จาํเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการดงักลา่วทุกประการ รวมทัง้ใหม้อีํานาจพจิารณากาํหนด และ/หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนใหม้อีาํนาจในการพจิารณาขอ้กาํหนด เงือ่นไข และรายละเอยีดใน
การเสนอขาย ต่าง ๆ เกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักลา่วขา้งตน้  รวมถงึเหตุทีท่าํใหบ้รษิทัตอ้งออกหุน้ใหมเ่พือ่รองรบั
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ตลอดจนสทิธแิละหน้าทีร่ะหวา่ง         
ผูท้รงใบสาํคญัแสดงสทิธกิบับรษิทัในสว่นอื่นๆ  ไดต้ามทีเ่หน็สมควร ทัง้น้ี ภายใตข้อ้กฎหมาย ประกาศ และขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไว ้  


