
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
ของ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 

ณ หองอินฟนีตี้ 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ 
เลขที่ 8/2 ถนนรางน้ํา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

         
 

กอนเริ่มการประชุม 
 เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จํานวน 9 ทาน ดังนี้ 
 
 กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอํานวยการ 
 3. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
 4. นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
 5. นายมานะ  นพพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 6. นายเจษฎาวัฒน   เพรียบจริยวัฒน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 7. นายวิรัตน   เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
 8. นางนุชนาถ ปณฑวังกูร กรรมการ 
 9. นายพรทัต อมตวิวัฒน กรรมการอิสระ 
 
 ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางทานไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอยดวย 
 
 กรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม  เหตุผล 
 1. นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล กรรมการ  ติดภารกิจเรงดวน 
 
 เลขานุการในที่ประชุม / ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 1. นายนพพร   บุญถนอม  เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ 
 2.   นางสาวจินดา   เอี่ยมศริยารักษ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
 นอกจากนี้ บริษัทไดนําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน 
ดังนี้ 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 2 จาก 17 หนา 
 

 1. บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขารวมประชุม
ทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรืองด                        
ออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระน้ัน ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปน
เอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให               
ผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนน
ใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะท่ีลงทะเบียน โดยกาเคร่ืองหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบส่ีเหล่ียมในบัตร
ลงคะแนน จากนั้นเม่ือประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัทไป
เก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 
 
 2. ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหน่ึงหุนเทากับหนึ่งเสียง 
 
 3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม 
และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระน้ัน ๆ  
 
 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
 
เริ่มการประชุม เวลา 10.20 น. 
 
 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม  
 
 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในคร้ังนี้ และไดแถลงตอที่ประชุมวา 
ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน 
6,092 ราย ถือหุนรวม 1,473,628,692 หุน ขณะเร่ิมเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 252 ราย 
นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด 935,741,021 หุน หรือคิดเปนรอยละ 63.50 ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุม  
 
 จากนั้นประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14/2552 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552            

ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซทของบริษัทดวยแลว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ซึ่งบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  ทั้งนี้ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
  นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา ในการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทนั้น ขอใหระบุชื่อ-สกุลของผูถามแทนการใชคําวา “ผูถือหุน” เพื่อแสดงวาไดมีการแสดงตนของผูถือหุนจริง และ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการจัดประชุม อยางไรก็ดี หากผูใดไมประสงคใหระบุชื่อ บริษัทก็ไมจําตองบันทึกช่ือ-สกุลของ              
ผูนั้น  
 
  นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน เสนอแนะใหบริษัททําการปรับปรุงบัตรลงคะแนนเสียง 
โดยใหทําแบบมีรอยปรุเพื่อใหฉีกงายและเก็บรวมรวมในแตละวาระไดสะดวกขึ้น  
 
 ประธานอํานวยการ ตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                        หนา 4 จาก 17 หนา 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
14/2552 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ  
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 935,860,544 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -0-  เสียง คิดเปนรอยละ  -0-  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
 ลําดับตอมา ประธานอํานวยการ กลาวตอที่ประชุมวา กอนที่จะเขาสูการพิจารณาในวาระท่ี 2 ขอมอบหมาย
ใหนายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส เปนผูอธิบายถึงภาพรวมธุรกิจในกลุมแสนสิริและสาระสําคัญของการ
จัดประชุมในคร้ังนี้ใหที่ประชุมรับทราบ  
 
 นายวันจักร บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รายงานภาพรวมธุรกิจในกลุมแสนสิริและสาระสําคัญของ
การจัดประชุมในคร้ังนี้ใหที่ประชุมทราบ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
 ภาพรวมธุรกิจในกลุมแสนสิริ 
 การประกอบธุรกิจของกลุมแสนสิริ แบงออกเปนสองกลุมธุรกิจ คือ 
 (1) กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย อันเปนธุรกิจหลักซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95 ของธุรกิจ
ทั้งหมดของบริษัท โดยแบงออกเปนโครงการเพื่อขายประเภทบานเด่ียว, ทาวนเฮาส, คอนโดมิเนียม และโครงการเพื่อเชา
ประเภทอาคารสํานักงาน และอพารตเมนต เปนตน ซึ่งดําเนินการภายใตแบรนดตาง ๆ อาทิ แสนสิริ เรดโลตัส และ            
พิวรรธนา  
 
 (2) กลุมธุรกิจบริหารและจดัการโครงการอสังหาริมทรัพย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของธุรกิจ
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งดําเนินการภายใตแบรนด Plus และ Touch ไดแก การบริหารและจัดการดานอสังหาริมทรัพย, บริการ
ตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย, บริหารการขาย, บริการใหคําปรึกษาดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย, บริหารและจัดการ
โครงการอสังหาริมทรัพย, การบริการตรวจสอบอาคาร และธุรกิจแฟรนไชสแบบ concierge service คือ Quintessentially 
ซึ่งเปนระดับ world-class  
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 ทั้งนี้ กลุมแสนสิริมีแบรนดที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุมลูกคาและทุกระดับราคา กลาวคือ ต้ังแตระดับราคา
ประมาณลานกวาบาทไปจนถึงประมาณส่ีสิบลานบาทขึ้นไป หากแบงเปนกลุม A, B และ C จะพบวา ระดับราคา            
15 ลานบาทขึ้นไปจัดอยูในกลุม A ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย            
สวนกลุม B เปนกลุมที่บริษัทมุงเนนมากที่สุด ซึ่งเปนระดับราคา 3-5 ลานบาท และระดับราคาต้ังแต 5-15 ลานบาท             
คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของรายไดรวมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนท่ีเหลือในกลุม C คือ ระดับราคา               
ตํ่ากวา 3 ลานบาทลงมา คิดเปนประมาณรอยละ 20 ของรายไดรวมในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
 
 ในดานของยอดขายรอรับรูเปนรายไดซึ่งขณะน้ีมีอยูประมาณ 15,194 ลานบาทนั้น เปนยอดที่ขายไปแลวและ
รอรับรูรายได (Presale) ซึ่งจะมีการทยอยรับรูเปนรายรับตามลําดับ ดังนี้ ในส้ินป 2552 จํานวน 4,787 ลานบาท ในป 2553 
จาํนวน 7,949 ลานบาท และในป 2554 จํานวน 2,458 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรอยละ 70 ของจํานวนยอดขาย               รอ
รับรูดังกลาวจะเปนยอดขายของโครงการคอนโดมิเนียมที่จะรับรูตามความคืบหนาของการกอสราง 
 
 จุดเดนทางธุรกิจ 
 กลุมแสนสิรินับเปนผูนําในตลาดอสังหาริมทรัพยที่มีสวนแบงตลาดที่เติบโตอยางตอเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูประกอบการรายอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังจะเห็นไดจากในป 2548 แสนสิริมีสวนแบงตลาดอยูที่
ประมาณรอยละ 12 และเติบโตขึ้นเปนลําดับมาอยูที่รอยละ 15 ในป 2551 นอกจากนี้ แสนสิริยังมีลักษณะเฉพาะดวย
รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ครบวงจร ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตสอดคลองกับแนวโนมการฟนตัวของตลาดอสังหา                
ริมทรัพยในปจจุบันไดเปนอยางดี ประกอบกับมีทีมงานวิจัยที่เช่ียวชาญซ่ึงสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่ไดจากการสํารวจ 
จึงเปนผลใหแสนสิริสามารถพัฒนาผลิตภัณฑไดเหมาะสมกับตลาด โดยที่ผลงานวิจัยผนวกกับประสบการณยาวนานใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทําใหแสนสิริประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดกลุมลูกคาระดับกลางและลาง จนมีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับในทุกกลุมระดับราคา นอกจากนี้ กลุมแสนสิริยังมีทีมงานบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยซึ่งครอบคลุม
อาคารสํานักงาน, ที่อยูอาศัย และธุรกิจบริการที่เก่ียวของ พรอมทั้งบริการดานตัวแทนซื้อ-ขาย และบริหารการขาย
อสังหาริมทรัพย อยางครบวงจร  
 
  ในดานการไดรับประโยชนจากการฟนตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน จะเห็นวาขณะน้ีกลุมแสนสิริมี
โครงการอยูประมาณ 55 โครงการ คิดเปนมูลคาโครงการประมาณ 55,253 ลานบาท ในจํานวนน้ีแสนสิริมียอดขายไปแลว
ประมาณรอยละ 67 ของมูลคาโครงการเพื่อขายในปจจุบัน โดยมีมูลคาโครงการเหลือขายประมาณ 18,054 ลานบาท ซึ่งใน
มูลคาโครงการเหลือขายจํานวนดังกลาว มีสัดสวนของมูลคาของโครงการที่สรางเสร็จแลว (บานพรอมอยู) เหลือขายรวม
เพียงประมาณ 891 ลานบาท แบงเปน คอนโดมิเนียม ประมาณ 234 ลานบาท, ทาวนเฮาส ประมาณ 9 ลานบาท และ      
บานเด่ียว ประมาณ 648 ลานบาท   
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 สําหรับโครงสรางธุรกิจนั้น จะเห็นวากลุมแสนสิริมีโครงสรางธุรกิจที่มีความยืดหยุน มีการเจริญเติบโต             
ที่ชัดเจนทั้งในดานของรายไดและกําไร โดยมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 11,482 ลานบาทในป 2549 เปน 15,178 ลานบาทในป 
2551 หรือมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 สวนอัตราการเติบโตของกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีในชวงป 2549-
2551 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 42 จาก 860 ลานบาทในป 2549 เปน 1,735 ลานบาทในป 2551 ในดานของกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจาก 404 ลานบาทในป 2549 เปน 914 ลานบาทในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 50 และอัตราผลตอบแทน
ตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.20 ในป 2549 เปนรอยละ 10.60 บาทในป 2551 หรือมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ               
รอยละ 43 ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตน หรือ gross margin ก็ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จากเดิมอยูที่ประมาณรอยละ 28 มาอยูที่รอยละ 
31 ในปจจุบัน อันเปนผลมาจากการสรางแบรนดและการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ  
 

 ในดานของการประหยัดตอขนาดนั้น อัตรากําไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 4 ในป 2549 มาอยูที่
ประมาณรอยละ 6 ในป 2551 และกําไรตอหุนก็เพิ่มขึ้นจาก 0.27 บาทตอหุนในป 2549 เปน 0.62 บาทตอหุนในป 2551 
ประการสําคัญคือคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมนั้น ลดลงจากรอยละ 23 ในป 2550 มาอยูที่รอยละ 20 ในป 
2551 
 

 จุดเดนทางธุรกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปจจุบันแสนสิริมีโครงการที่มีศักยภาพดีและมียอดขายรอรับรู
เปนรายไดในระดับสูง จํานวนท้ังส้ิน 53 โครงการ ซึ่งแบงเปนบานเด่ียว 18 โครงการ, คอนโดมิเนียม 21 โครงการ และ              
ทาวนเฮาส 14 โครงการ รวม 11,488 ยูนิต คิดเปนมูลคาโครงการประมาณ 55,253 ลานบาท โดยมีมูลคาโครงการเหลือ
ขาย ประมาณ 18,054 ลานบาท รวมจํานวนยูนิตเหลือขาย 4,191 ยูนิต 
 

 สรุปสาระสําคัญของการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ มีสองเร่ืองที่สําคัญ คือ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 
1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด ในราคาเสนอขายไมตํ่ากวาหุนละ 4.28 บาท และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ หรือ warrant จํานวน 736,814,346 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดคาตอบแทน 
ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใชสิทธิอยูที่ 5.20 บาท ทั้งนี้ ผูที่เขาซ้ือหุนเพิ่มทุนใน
สวนที่บริษัทไดทําการจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด จะไมไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯในสวนน้ี 
 

 ขอดีของการเพิ่มทุนคร้ังนี้ อาจกลาวไดวา การเพิ่มทุนจะชวยในการเพิ่มความยืดหยุนทางการเงินเพื่อมุงไป             
สูการเติบโตตามเปาหมายในดานการพัฒนาและดําเนินการกอสรางโครงการที่อยูอาศัยตาง ๆ ตอไปในอนาคต อีกทั้งเปน
การเพิ่มโอกาสในการซื้อที่ดินที่มีศักยภาพดีมาเก็บไวเพื่อรอการพัฒนา (Land Bank) ซึ่งปจจุบันในการดําเนินธุรกิจ               
เม่ือแสนสิริซื้อที่ดินมาก็จะนํามาพัฒนาทันที ไมไดมีการเก็บเปน land bank ไว  ถาหากไดเงินเพิ่มทุนเขามานอกเหนือจาก
นํามาขยายการดําเนินธุรกิจแลว เงินบางสวนจะนํามาซ้ือที่ดินเพื่อเก็บเปน land bank ซึ่งจะจะสามารถชวยใหอัตรากําไร
ขั้นตนสูงขึ้นจากการเพิ่มมูลคาของที่ดินดังกลาวตามระยะเวลา นอกจากนี้ยังจะทําใหสามารถบริหารโครงสรางเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอยางมีวินัยมากขึ้นในอนาคต โดยคาดวาภายหลังการเพิ่มทุนแลว จะทําใหอัตราสวน
หนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ตํ่าลงมาอยูที่ประมาณ 0.90 เทา  
 

 สวนเร่ืองการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) ใหแกผูถือหุนเดิมนั้น ก็เพื่อเปนการตอบแทนทานผูถือหุน           
ทุกทานซ่ึงถือวามีสวนชวยในการสรางการเจริญเติบโตของแสนสิริมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันนี้ 
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  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บริษัททําอยางไรจึงสามารถปรับลด
คาใชจายในการขายและบริหาร หรือ SG&A ลงไดมาก และเปนการปรับลดคาใชจายในดานใดบาง 
  
 ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา บริษัทมุงเนนการเพิ่มรายไดและลดคาใชจายตาง ๆ ที่ไมจําเปน โดยที่
คาใชจายดานบุคลากรนั้นคงที่ แตมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหไดมากขึ้น 
 
 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการ กลาวเสริมวา การที่คาใชจายดานการขายและการตลาดของบริษัท
ลดลงอยางตอเนื่อง เปนเพราะบริษัทไดใชนวัตกรรมใหม ๆ ที่ไมจําเปนตองเพิ่มคาใชจายมากนักเขามาชวยสนับสนุนการ
ขายและการตลาดดวย เชน facebook, twitter เปนตน  
  
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา กอนที่จะเขาสูวาระการ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนั้น อยากทราบวา บริษัทมีรายชื่อผูลงทุนเรียบรอยแลว            
ใชหรือไม หรือวาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทยังจําเปนตองออกโรดโชว (Road Show) อีก 
 
 กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา บริษัทไดเดินทางไปออก Road Show มาแลว ที่ยุโรป อเมริกา สิงคโปร 
และฮองกง โดยเปนการไปใหขอมูลของบริษัทและช้ีแจงจุดประสงคของการเพิ่มทุนเทานั้น ไมไดเปนการเสนอขายหุน 
เนื่องจากบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้เสียกอน ทั้งนี้มีกองทุนหลายแหงที่ใหความสนใจ แตยังไมได
มีการยืนยันซื้อขายหุนกัน อยางไรก็ดีมีหลายกองทุนที่ยังมีความเปนหวงเร่ืองการฟนฟูเศรษฐกิจและปญหาทางการเมือง
ของไทย  
 
 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา โดยที่บริษัทจะเสนอให                 
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จึงอยากทราบวา คณะกรรมการจะจัดสรรใหกองทุนก่ีราย มีใครบาง ทั้งนี้
ขอขอบคุณบริษัทที่ไมทําการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่เขาซ้ือหุนเพิ่มทุนในสวนที่บริษัทไดทําการจัดสรรใหแก
บุคคลในวงจํากัด 
 
 กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา ในเร่ืองนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด              
ในสวนของการเสนอขายหุนใหแกบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจง (private placement) ซึ่งอาจจะใชวิธีสํารวจความตองการ
ซื้อหลักทรัพย หรือ book building ซึ่งขณะน้ียังไมไดกําหนดวาจะขายใหผูใด ทั้งนี้หากมีผูจองซื้อเทากับจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย บริษัทก็จะจัดสรรใหตามจํานวนท่ีจอง แตหากมีผูจองซื้อมากกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย บริษัทก็จะจัดสรรตามสัดสวน
ที่ขอจองซื้อ (pro rata) 
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 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามตอไปวา ตามขอมูลภาพรวมธุรกิจใน
กลุมแสนสิริที่บริษัทนําเสนอในชวงตนนั้น เห็นไดวา ยอดขายสวนใหญจะรับรูเปนรายไดในปนี้ อยากทราบวา ถาหากสินคา
หมดไปจากสต็อก และบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนมาแลว บริษัทมีแผนจะนํามาพัฒนาและสรางผลกําไรใหบริษัทในอนาคต
อยางไรบาง 
 
 กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา ปจจุบันบริษัทมีการทยอยซื้อที่ดินอยางตอเนื่อง หากสามารถเพิ่มทุนได
สําเร็จและตลาดอสังหาริมทรัพยอยูในภาวะที่เหมาะสม บริษัทก็จะนําเงินทุนที่ไดมาใชในการพัฒนาและประกอบธุรกิจที่
บริษัทมีความถนัดและเชี่ยวชาญเชนเดิม  
 
 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี 2 
ดังนี้ 
 
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 1,473,000,000 หุน  
 ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของ 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 
เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 
1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นั้น ปรากฏวาจนถึงปจจุบัน บริษัทยังไมสามารถจัดสรร
หุนใหแกบคุคลในวงจํากัดไดดวยเหตุผลดานสภาวะตลาดและสถานการณทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ มติของที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ที่อนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดหมดอายุลง
แลว ซึ่งเปนไปตามขอ 31 ของบทเฉพาะกาลในหมวด 3 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551                    
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ตามที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดใหบริษัทที่ไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนที่ออกใหมกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ              
ตองเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งตามหลักเกณฑนี้ เปนผลใหมติของที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะในสวนท่ีไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหม จํานวน 
1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นั้นหมดอายุลง 
 
 อยางไรก็ดี ขณะนี้สัญญาณทางดานเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น ทําใหตลาดทุนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น
มาก ดังจะเห็นไดจากสภาวะการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงหลายเดือนที่ผานมาของปนี้ที่
มีแนวโนมเปนบวก บริษัทจึงประสงคที่จะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แต
เนื่องจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดหมดอายุลงแลว ดังนั้น บริษัทจึงจําเปนตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 - อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหม โดยจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญ           
ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 จํานวน 1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ โดยในการดําเนินการจัดสรรและเสนอ
ขายหุนสามัญใหมดังกลาวใหจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญคราวเดียวเต็มจํานวนหรือแบงเปนหลายจํานวนเพื่อเสนอขาย
หลายคราวก็ได ในราคาเสนอขายไมตํ่ากวาหุนละ 4.28 บาท และไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัทที่
คํานวณตามกฎระเบียบที่เก่ียวของกอนวันที่เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาจัดสรรหุนสามัญใหมดังกลาวทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 
โดยใหมีอํานาจในการ (1) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร รวมถึง
การกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดตามท่ีกําหนดขางตนและเปนไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของกําหนด และ
ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยไดเปนคราว ๆ ตามจํานวนหุนที่ออกและจัดสรรแตละ
คราว (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาว ซึ่ง
รวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญและการนําหุนสามัญดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) ดําเนินการ
ใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรซึ่งเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญดังกลาว  
 
 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซ้ือหุนที่เสนอขายดังกลาวขางตน ใหคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุม             
ผูถือหุนในการประชุมคราวถัดไป เพื่อพิจารณายกเลิกหรือจัดสรรหุนตามมติของที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  ทั้งนี้ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  โดยใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมภายใตมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 จํานวน 1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ โดยในการดําเนินการจัดสรร
และเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวใหจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญคราวเดียวเต็มจํานวนหรือแบงเปนหลายจํานวนเพื่อ
เสนอขายหลายคราวก็ได ในราคาเสนอขายไมตํ่ากวาหุนละ 4.28 บาท และไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุน
บริษัทที่คํานวณตามกฎระเบียบที่เก่ียวของกอนวันที่เสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอ
ขางตนทุกประการ 
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 814,283,450 เสียง คิดเปนรอยละ 86.51 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 126,923,630 เสียง คิดเปนรอยละ 13.49 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
  อนึ่ง ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 5,346,536 หุน 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 
 บริษัทใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่  
 29 เมษายน 2552 รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวของ 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 ไดมีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหจัดสรร
หุนสามัญที่ออกใหมภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 จํานวนไมเกิน 
1,473,314,346 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังการจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) แลวเสร็จและไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทเรียบรอยแลวนั้น ปรากฏวา จนถึง
ปจจุบันบริษัทยังไมสามารถจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดได อันเปนผลใหบริษัทยังไมสามารถทําการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯใหแกผูถือหุนเดิมไดเชนกัน อยางไรก็ดี บริษัทยังมีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม โดยจะทําการปรับปรุงแผนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  (1) ยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม 
พรอมทั้งยกเลิกการจัดสรรหุนจํานวนไมเกิน 1,473,314,346 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไดรับ
อนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2552 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 ซึ่งยังมิไดทําการออกและเสนอขาย 
 
 (2) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 (SIRI-W1) จํานวน 736,814,346 หนวย 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดคาตอบแทน ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาการใชสิทธิอยูที่ 5.20 บาท โดยคณะกรรมการไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธี               
ปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 เร่ือง                    
“สรุปรายละเอียดที่สําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน” แนบทายรายงานการประชุมนี้และถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดวย ทั้งนี้ ผูที่เขาซ้ือหุน
เพิ่มทุนในสวนที่บริษัทไดทําการจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) (ตามวาระท่ี 2) จะไมไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ขางตนในสวนนี้ 
 
 นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการ     
ผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัท มีอํานาจในการ (1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปนและสมควรซึ่งเก่ียวเนื่องกับการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เชน รายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขอ
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่เก่ียวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) 
ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและสมควรซึ่งเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯในคร้ังนี้ 
  
 (3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 จํานวน 736,814,346 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (SIRI-W1) 
 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ทั้งนี้ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
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  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและ
คําตอบโดยสรุปดังนี้ 
 
  นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมดวยตนเอง แสดงความคิดเห็นวา บริษัทนาที่จะกําหนด             
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ภายหลังจากที่                  
ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเสียกอน เนื่องจากหากตอมาที่ประชุมผูถือหุนมีมติไมอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
อาจทําใหผูถือหุนหรือผูลงทุนไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสิทธิดังกลาว เพราะราคาหุนไดลดลง (dilute) ไปแลว 
นอกจากนี้ ขอเสนอใหบริษัทพิจารณาออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานดวย 
 
 ประธานอํานวยการ ตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 
  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง 
และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแกไขเพิ่มเติมการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม และเร่ืองอื่น ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตนทุก
ประการ 
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 938,735,480 เสียง คิดเปนรอยละ 99.74 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 2,471,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.26 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี-  
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,143,425,802.64 บาท  
 เปน 15,991,205,802.64 บาท โดยการยกเลิกหุนที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 736,500,000 หุน 
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา ณ ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
19,143,425,802.64 บาท แบงออกเปน 4,472,763,038 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท โดยเปนทุนชําระแลวจํานวน 
6,307,130,801.76 บาท แบงเปนหุนจํานวน 1,473,628,692 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน
วาระท่ี 2 ขางตน ซึ่งที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 1,473,000,000 หุน ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) และในวาระท่ี 3 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทจัดสรรหุนสามัญจํานวน 
736,814,346 หุน ที่ออกภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2550 เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (SIRI-W1) ประกอบกับบริษัทไดสํารองหุนไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่
ออกตามโครงการ ESOP # 5/2549 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 11/2549 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2549 จํานวน 
52,820,000 หุน ดังนั้น รวมเปนจํานวนหุนที่บริษัทไดทําการจัดสรรและสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกตามโครงการ SIRI-W1 และ ESOP # 5/2549 ทั้งส้ิน 3,736,263,038 หุน  
 
 โดยที่ ณ ปจจุบัน บริษัทมีหุนจดทะเบียนอยูเปนจํานวน 4,472,763,038 หุน เม่ือนําจํานวนหุนที่บริษัท                  
ไดทําการจัดสรรและสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ SIRI-W1 และ ESOP                
# 5/2549 ทั้งส้ิน 3,736,263,038 หุน หักออกจากจํานวนหุนจดทะเบียนแลว จะทําใหบริษัทมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรและ
การสํารองหุนดังกลาวอยูเปนจํานวน 736,500,000 หุน ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงจําเปนตองยกเลิกหุนคงเหลือที่มิได             
นํามาจัดสรรจํานวน 736,500,000 หุนดังกลาว ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
15,991,205,802.64 บาท แบงออกเปน 3,736,263,038 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท  
 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
  ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของ      
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน             
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
19,143,425,802.64 บาท เปน 15,991,205,802.64 บาท โดยการยกเลิกหุนที่ยังไมไดจําหนาย จํานวน 736,500,000 หุน
รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่เสนอขางตนทุกประการ 
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 941,218,080 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99894 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00106 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเปนรอยละ -0- ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   
  อนึ่ง ในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น จํานวน 21,000 หุน 

 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท  
  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนใน
วาระท่ี 4 ขางตน บริษัทจึงจําเปนจะตองเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพจิารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ       
ขอ 4. ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของ
บริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังตอไปนี้ 
 
 “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน 15,991,205,802.64 บาท 
  แบงออกเปน        3,736,263,038 หุน 
  มูลคาหุนละ                       4.28 บาท 
                              โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ        3,736,263,038  หุน 
   หุนบุริมสิทธิ                                 -   หุน”   
 
 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
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  ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของ      
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอแกไขในวาระน้ี ขอให
แจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวา               
ผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระน้ี 
 
  จากนั้น ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียด ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม 
คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม ประธานอํานวยการจึงไดแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกลาวสรุปเปนมติ ดังนี้ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน             
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท ใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ 
 
  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

    มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 
เห็นดวย 941,228,080 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -0-    เสียง คิดเปนรอยละ  -0-  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -0-   เสียง คิดเปนรอยละ   -0-   ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได
กําหนดไววา ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได จะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 จากนั้น ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไว
ในวาระตาง ๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งมีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดยสรุปดังนี้ 
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  นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง กลาวตอที่ประชุมวา ตนเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล (ผูถือหุน) เร่ืองการกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษัท (Record Date) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเสียกอน และสนับสนุนเร่ืองการพิจารณา
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานดวยเชนกัน อยางไรก็ดี หากมีการพิจารณาออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน 
ขอใหบริษัทกําหนดราคาการใชสิทธิใหสูงกวาราคาตลาดดวย  
 

 ประธานอํานวยการ ตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 

  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา ในเร่ืองการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนั้น มีแนวโนมที่จะ
ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
  

  ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา มีความเปนไปได เพราะมีผูสนใจรายหลาย แตยังไมสามารถยืนยัน
คําตอบที่ชัดเจนไดในขณะน้ี 
 

  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามตอไปวา บริษัทคาดการณผลประกอบการ ณ ไตรมาสสามไวหรือไม 
อยางไร 
 

  ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา บริษัทไมสามารถใหขอมูลการคาดการณผลประกอบการกอนที่            
งบการเงินจะเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยและสาธารณชนได 
 

  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามตอไปวา เหตุใดกําไรสุทธิของบริษัทจึงอยูในเกณฑที่ตํ่ากวาบริษัทอื่นที่อยู
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

  ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามวา บริษัทดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุมหลายดาน ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาการใหบริการซึ่งเปนจุดเดนทางธุรกิจของบริษัทตอ ๆ ไปตามลําดับ ซึ่งอาจจะเห็นผลไดในระยะยาว 
 

  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล สอบถามวา ถาบริษัทไมสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุนได บริษัทจําเปนตองหาแหลง
เงินทุนอื่นหรือไม 
 

  กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา บริษัทสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุนไดภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในวันนี้แลว อยางไรก็ดี ถาหากบริษัทไมประสบความสําเร็จ
ในการเพิ่มทุน บริษัทก็ยังไมมีความจําเปนตองใชเงินจํานวนมากขนาดนั้น 
 

  ผูถือหุนไมไดแจงชื่อ-สกุล เสนอแนะวา บริษัทควรพิจารณาใหสิทธิพิเศษแกผูถือหุนในการเลือกซื้อบาน หรือ
จัดกิจกรรมสําหรับผูถือหุนเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางผูถือหุนกับบริษัท 
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 ประธานอํานวยการ ตอบวา บริษัทขอนอมรับขอเสนอแนะของทานผูถือหุนไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 
  นายพรศักด์ิ ฮอศิริมานนท ผูถือหุนซึ่งมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกผูถือหุนเดิมไดเม่ือใด และหากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดไมประสบผลสําเร็จ บริษัทจะออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมใหแกผูถือหุนอีกหรือไม 
 
  กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามวา สําหรับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่บริษัทไดขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเม่ือเดือนเมษายน 2552 ที่ผานมาน้ี เดิมมีเงื่อนไขไววา จะกระทําไดภายหลังการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แลวเสร็จและไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทเรียบรอยแลว
เสียกอน แตสําหรับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้ 
บริษัทไดทําการปรับปรุงแผนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดย        
ไมจําเปนตองรอผลสําเร็จของการขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดอีกตอไป ดังนั้น บริษัทจะดําเนินการตามขั้นตอน
เพื่อออกใบสําคัญใหผูถือหุนโดยเร็วตอไป 

 
 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานจึงกลาวปดประชุมและขอบคุณ
ผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 
 ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมไดมีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจํานวนผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปดประชุม รวมทั้งส้ิน เปน 269 ราย นับจํานวนหุนที่
ถือรวมกันไดทั้งส้ิน 941,228,080 หุน คิดเปนรอยละ 64.17 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
 
      ลงชื่อ            -โกวิทย  โปษยานนท- ประธานในที่ประชุม 
                 (นายโกวิทย  โปษยานนท)  
 
      ลงชื่อ   -นพพร  บุญถนอม-  เลขานุการในที่ประชุม 
                    (นายนพพร  บุญถนอม)            /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
      ลงชื่อ   -จินดา  เอี่ยมศริยารักษ-  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวจินดา  เอี่ยมศริยารักษ)      
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1. ช่ือ 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)   
คร้ังที่ 1 (SIRI-W1) 

2. ชนิด ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 
3. จํานวนที่ออกและเสนอขาย 736,814,346 หนวย 
4. ราคาเสนอขายตอหนวย -0- บาท (ศูนยบาท) 
5. อัตราการใชสิทธิ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีการ 
ปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

6. ราคาการใชสิทธิ 5.20 บาท ตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
7. วันที่ออกและเสนอขาย 

 
บริษัทจะกําหนดภายหลังไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่  
1/2552  

8. อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
9. วิธีการจัดสรร 

 
ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
โดยบริษัทไดกําหนดใหวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(Record Date) มีสิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 
โดยใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ 
โอนหุนในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 (ทั้งนี้  การใหสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 
หุนสามัญของบริษัทดังกลาวยังมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติ 
จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เปนสําคัญ)ในอัตราสวน 2 หุนเดิม 
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะ 
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญเดิม 
จากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนแตละ 
ราย ใหปดเศษหุนสวนท่ีเหลือทิ้งทั้งจํานวน เชน ผูถือหุนซึ่งถือหุนจํานวน 105 หุน 
เม่ือคํานวณตามอัตราสวนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวจะได
เทากับ 52.5 (105 หารดวย 2) ในกรณีนี้ บริษัทจะปดเศษ 0.5 ทิ้ง และผูถือหุนจะ 
ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 52 หนวย 
 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการคาํนวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง 
สิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทจะ 
ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําให 
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตัว 
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10. ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก เม่ือครบ 
2 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันเร่ิมใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช 
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส  
(เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแตละปปฏิทินภายหลัง 
จากวันเร่ิมใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

11. วันใชสิทธิครั้งแรก วันทําการสุดทายของส้ินไตรมาสหลังจากวันเร่ิมใชสิทธิ 
12. วันใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
จะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง 
สิทธิ ในกรณีที่วันใชสิทธิคร้ังสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวัน 
กําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาวเปนวันเปดทําการถัดไป 

13. ระยะเวลาการแจงความจํานง 
ในการใชสิทธิ 

5 วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง  
ในกรณีการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองแจงความจํานง 
ในการใชสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  

14. การไมสามารถยกเลิกการ 
แจงความจํานงในการใชสิทธิ 

เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานง 
ในการใชสิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

15. จํานวนหุนสามัญที่จัดสรร 
ไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

736,814,346 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.01 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่น ที่บริษัทจะเสนอขายควบคูกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ อันไดแก จํานวนหุนที่จะจัดสรรใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จํานวน 1,473,000,000 หุน โดยมีรายละเอียด
การคํานวณ ดังนี้ 
 

วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ : 
 

((จํานวนหุนรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จํานวนหุนรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 
                       ในคร้ังอ่ืน ซึ่งไมรวมหุนท่ีจัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))                    . 
              (จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนท่ีจะออกใหมอ่ืน 
                                    ท่ีบริษัท จะเสนอขายควบคูกับ warrant ในคร้ังน้ี 
 

                       =                           736,814,346     
                                      1,473,628,692 + 1,473,000,000 
 

                         =             25.01%     
 

ท้ังน้ี CD = หุนกูแปลงสภาพ 
        ESOP = การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 
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16. ตลาดรองของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

17. ผลกระทบตอผูถือหุน 
 
 

เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ          
ถือหุน ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ                  
โดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน ดังนี้ 
1. ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
    หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใช 
ผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับ 
รอยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 
 

Control Dilution    =                    จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้              .        
                                     จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้ 
 

                            =                           736,814,346     
                                            1,473,628,692 + 736,814,346 
                    
                            =       33.33%     
 

2. ผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 
    ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน  
736,814,346 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลง 
เทากับรอยละ -0.07   บนสมมุติฐานราคาตลาดกอนเสนอขายที่ 4.34 บาท 
ตอหุน ซึ่งเปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ทําการ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังในระยะเวลา 15 วันทําการ 
(trading days) ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผู
ถือหุน  เพื่ออนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งนี้ (กลาวคือ ระหวาง 
วันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552) โดยมีรายละเอียดการ 
คํานวณ ดังนี้ 
 

Price Dilution   =            ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 
                                                       ราคาตลาดกอนเสนอขาย 
                         =            4.34 – 4.63     
                                           4.34 
 

                         =         -0.07 
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ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุน 
 
 

   
สรุปรายละเอียดท่ีสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิม : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                  หนา 4 / 4 

17. ผลกระทบตอผูถือหุน 
(ตอ) 
 

* ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก 
       (ราคาตลาดกอนเสนอขาย  x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)          .                   
                                             จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
 
   (4.34 x 1,473,628,692) + (5.20 x 736,814,346)      =       4.63 
                1,473,628,692 + 736,814,346 
 

18. เหตุในการตองออกหุนใหม 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
การใชสิทธิ 
 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขใน 
การปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง 
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11 (4) (ข) ตาม 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออกใหม และหุนที่ออก 
ใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

19. วัตถุประสงคของการออก 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และ 
ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ 
จากการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

เพื่อสํารองไวใชในการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ในอนาคต 
 

20. อ่ืน ๆ  
 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ 
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูมีอํานาจ            
ลงนามของบริษัท มีอํานาจในการ (1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียด 
อื่น ๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ 
หลักฐานที่จําเปนที่เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียด 
การเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนที่ 
เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขอ 
อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่ 
เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขา           
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (3) ดําเนินการใด ๆ ตามที่ 
จําเปนและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

 


