
       รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
ของ 
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วันที่ 18 มกราคม 2550 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 

ผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 
(วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม) มีทั้งส้ิน  4,725  ราย       ถือหุนรวม         1,473,628,692  หุน 

  
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม                       181  ราย ถือหุนรวม           934,342,585  หุน 
 
 กอนเริ่มการประชุม เจาหนาที่ของบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุมผูถือหุนใน              

ครั้งนี้ รวมทั้งผูที่จะทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมครั้งนี้ 

 
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 1. นายโกวิทย โปษยานนท ประธานกรรมการ  
 2. นายวิศาล เชาวนชูเวชช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 3. นายดนุชา สินธวานนท กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

 4. นายอภิชาติ จูตระกูล กรรมการ และประธานอํานวยการ 

 5. นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

 6. นายวันจักร บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

 7. นายนพพร บุญถนอม กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการในที่ประชุม นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 
 

 นายโกวิทย  โปษยานนท  ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  
 

 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และไดแถลงตอ                  

ที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 181 ราย นับจํานวนหุนรวมกันทั้งหมด  934,342,585 หุน                  

หรือ คิดเปนรอยละ 63.40  ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตาม       

ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 แลว จึงขอเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 และขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง           

ตาง ๆ โดยมอบหมายให นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการประชุม  
  
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 2 จาก 19 หนา 
 

 กอนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  ได

กลาวชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติใน           

แตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 
 - บริษัทไดจัดทําคําแนะนําการลงคะแนนเสียงแจกใหแกผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาเขารวม

ประชุมทุกทานแลว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระวา จะมีผูใดคัดคานหรือ

งดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติ

เปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แตถาหากมีผูใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานฯ จะ

ขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทไดแจกบัตร

ลงคะแนนใหกับทานผูถือหุนแลวในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมใน

บัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนยกมือขึ้น และรอใหเจาหนาที่ของบริษัท

ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน 

 

 - ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

 
 - การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละ

ระเบียบวาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม

ประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ  

 

 ทั้งนี้ ยกเวนสําหรับผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม ซึ่งผูมอบฉันทะมีคําส่ังระบุการลงคะแนนเสียงมาใน

หนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ไมตองลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ 
 
 - สําหรับกรณีที่ผูถือหุนตองการถามคําถาม ใหความเห็น หรือมีขอเสนอแนะ ขอใหกลาวแนะนําตัว โดยแจง

ชื่อ-สกุลใหที่ประชุมทราบดวย 

 

 จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ เรียง

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 
 
  นายอภิชาติ  จูตระกูล  ประธานอํานวยการ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 ซึ่งจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ตามที่ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมแลว                

ใหที่ประชุมพิจารณา 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 3 จาก 19 หนา 
 

  นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือประสงคจะขอ

แกไขรายงานการประชุมดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับใน           

วาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ                      

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 11/2549 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 20 เมษายน 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            934,292,485                         99.99464 
ไมเห็นดวย                    -                                - 
งดออกเสียง                     50,100                           0.00536 
รวม           934,342,585                    100.00000 

 
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติแผนการเพิ่มทุนของบริษัท 

 
  นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ ไดมอบหมายให นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการ

อาวุโส เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 

  กอนที่จะอธิบายถึงรายละเอียดของแผนการเพิ่มทุน ใครขอชี้แจงทานผูถือหุนทราบในเบื้องตนวา การที่

บริษัทนําเสนอแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้มิไดเกิดจากเหตุผลที่บริษัทมีความจาํเปนในการใชเงิน หรือประสบปญหาขาด

เงินทุนหมุนเวียนแตอยางใด ปจจุบันฐานะการเงินของบริษัทยังคงมีความแข็งแกรงอยูจะเห็นไดจากการที่บริษัทมีอัตรา 

สวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) อยูที่ 1.2 -1.3 และอัตรา Gearing Ratio อยูที่ประมาณ 1 ซึ่งตามมาตรฐานของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแลวก็จัดวา เปนอัตราที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางการดานเงินไดพอสมควร ดังนั้น การที่

บริษัทนําเรื่องการเพิ่มทุนมาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จึงไมไดเกิดจากความจําเปนทางดานการเงิน แตเนื่องดวย

บริษัทเชื่อวา โครงสรางของบริษัท ภาพลักษณ ตลอดจนประเภทของสินคาของบริษัท มีความพรอมที่จะใชเปนพื้นฐาน 

(platform) ในการขยายธุรกิจไปไดในทุกระดับ เนื่องจากบริษัทมีสินคาครบทุกประเภท ไมวาจะเปนบานเดี่ยว ทาวนเฮาส  

หรือคอนโดมิเนียมทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง มีตราสินคา (Brand) ที่แข็งแกรงและเปนที่รูจักในวงการเปน

อยางดี  
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 4 จาก 19 หนา 
 

 นอกจากนี้  บริษัทยังมี Presale backlog หรือที่เรียกวา  ยอดขายที่จะรอรับรูเปนรายไดอยูประมาณ 15,000 

ลานบาท ซึ่งเริ่มทยอยรับรูเปนรายไดตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของปที่แลว โดยจะรับรูตอเนื่องไปจนถึงป 2551 ฉะนั้น จึงอาจกลาว

ไดวาขณะนี้บริษัทจึงมีศักยภาพพรอมที่จะขยายตัวอยางกาวกระโดด ซึ่งการที่บริษัทจะไดรับเงินทุนใหมเขามานอกจากจะ

ขยายขนาดของธุรกิจที่ทําอยูในปจจุบันออกไปแลวยังจะชวยในแงของอัตราในการทํากําไรที่คาดวานาจะปรับ ตัวดีขึ้นดวย 

ทั้งนี้  เนื่องจากเมื่อมีการขยายตลาดไปจนถึงจุดๆ หนึ่งแลวจะเกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) ในดานการ

ใชจาย และยังทําใหเกิดอํานาจตอรองกับผูรับเหมาหรือคูคาตาง ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายโดยรวมเมื่อเทียบกับ

ขนาดของธุรกิจลดลงอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชจายไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความเชื่อม่ันวา การเพิ่มทุนใน

ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามที่ไดรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้จะเปนการปรับโครงสรางของผูถือหุนของ

บริษัทใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น และไดรับการตอบรับจากสถาบันตางประเทศเพิ่มขึ้น  
 
 ในการนี้ บริษัทจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ้นอีกประมาณ 12,610 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมประมาณ 6,628 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมประมาณ 19,238 ลานบาท สวนรายละเอียดการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทนั้น ตามแผนการเพิ่มทุนดังกลาวนี้ บริษัทจะทําการเพิ่มทุนขึ้นอีกประมาณ 2 เทาของทุนชําระแลวของบริษัท

ในปจจุบัน ซึ่งเทากับ 2,946,314,346 หุน โดยแบงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมนี้ออกเปนสองสวน กลาวคือ สวน

แรกจํานวน 1,473,000,000 หุนของจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมดจะทําการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) หลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  และอีกสวนที่เหลือจะเปนสวนที่สํารองไวเพื่อรองรับการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะทําการยื่นขออนุญาตและทําการจัดสรรใหแก           

ผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ภายหลังจากที่บริษัทไดทําการขาย

หุนในสวนแรกและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทแลวเสร็จ ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะเริ่มใชสิทธิ

ไดตั้งแตปที่สามหลังจากมีการออกและจัดสรรเสร็จส้ิน โดยหุนในทั้งสองสวนนี้จะกําหนดราคาขายและราคาใชสิทธิในราคา

เดียวกัน คือหุนละ 4.28 บาท หรือเทากับมูลคาที่ตราไว อยางไรก็ตาม การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมนั้น

จะขึ้นอยูกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกหุน

เพิ่มทุนของบริษัท มีดังนี้ 

 

 (1)   ออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,473,000,000 หุน ในราคาหุนละ 4.28 บาท (ซึ่งเปนราคาที่เทากับ              

มูลคาที่ตราไวของหุนบริษัท และเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาด) เพื่อออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

   

 (2) ออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสาํคัญแสดงสิทธิ  
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 ลําดับตอมา ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการเพิ่ม

ทุนของบริษัทซึ่งไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบแลว  
  
 มีผูถือหุนขอใหอธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลของการเพิ่มทุนในชวงภาวะเศรษฐกิจเชนนี้  และบริษัทมีโครงการ 

หรือเหตุผลพิเศษเปนการเฉพาะเจาะจงในการที่จะนําเงินในสวนนี้ไปใชหรือไม  
 

 นายเศรษฐา ทวีสิน  กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมียอดขายคางรับอยูประมาณ 

15,000 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่สูงมาก อันเปนผลมาจากการสรางตราสินคา (brand) ของบริษัทและบริษัท 

พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง รวมทั้งบานเดี่ยวและทาวน

เฮาส ดังจะเห็นไดวา กลุมบริษัทแสนสิริที่ดําเนินการมาประมาณ 20 ป ก็ยังคงสามารถสงมอบบานหรือที่อยู

อาศัยใหกับลูกคาไดแมในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมา อยางไรก็ตาม แมวา ณ ปจจุบันสถานการณตาง ๆ ไมวา

จะเปนดานการเมืองหรือการเงินลวนแลวแตไมมีความแนนอน แตเมื่อพิจารณาจากประสบการณที่บริษัทมีอยู 

ประกอบกับยอดขายคางรับประมาณ 15,000 ลานบาทที่กลาวแลว ก็สามารถสรางความมั่นใจใหกับบริษัทและ

ตนเองไดวา ถาหากบริษัทมีฐานทุนที่ใหญขึ้น กอปรกับการที่บริษัทมี brand ที่แข็งแกรงอยูแลว จะทําใหบริษัท

สามารถขยายธุรกิจไปขางหนาไดอยางมีวินัยมากขึ้น โดยไมจําเปนตองกูเงินมากนัก ทําใหการขยายตัวของ

บริษัทมีความมั่นคง ทั้งนี้ ในการขยายธุรกิจยอมจําเปนจะตองใชเงินทุนมาก ฉะนั้น การที่ brand ของกลุมบริษัท

แสนสิริซึ่งคอนขางเปนที่รูจักและยอมรับของตลาดแลว ไมวาจะเปนทาวนเฮาส คอนโดมิเนียม หรือ              

บานเดี่ยวก็ตาม ประกอบกับในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมที่จะลดลงอยางชัดเจนซึ่งนาจะสงผลดีตอธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยไดอีกครั้งหนึ่งในเวลาอันไมชานี้ เพราะฉะนั้น บริษัทจึงจําเปนตองเตรียมตัวที่จะขยายธุรกิจอยาง

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ในสวนของแผนการในอนาคตนั้น บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะขยายไปทําธุรกิจ

ดานอื่นๆ  แตอาจจะเปนการขยายตัวในเชิงรุกมากขึ้น 

 

 มีผูถือหุนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นตอรายละเอียดที่ไดนําเสนอในวาระนี้วา บริษัทควรจัดให

มีการแสดงรายละเอียดของขอมูลใหมากกวานี้ โดยนําเสนอใหผูถือหุนไดรับชมขอมูลในรูปแบบการนําเสนอแบบ 

slideshow บนจอในหองประชุม ซึ่งขอใหปรับปรุงในสวนนี้ดวย นอกจากนี้ จะขอแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม

ดวยวา ตามขอมูลเทาที่บริษัทไดชี้แจงมานั้นตนเห็นวา  บริษัทไมมีความจําเปนในการเพิ่มทุนแตอยางใด ทั้งนี้ 

เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินคอนขางต่ําอยูแลวและหลังจากที่บริษัทรับรูรายไดจากยอดขายไปเรื่อย ๆ จํานวนหนี้สินก็

ยอมลดลงตามจํานวนกําไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโดยสวนใหญแลวการเพิ่มทุนของบริษัททั่วไปจะเปนการเพิ่มทุนเพื่อไปลด

หนี้สิน แตปจจุบันบริษัทมีหนี้สินคอนขางต่ําอยูแลว นอกจากนี้บริษัทยังไมไดชี้แจงใหผูถือหุนเขาใจถึง dilution 

effect ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพราะปจจุบันมูลคาหุนตามบัญชีของบริษัทอยูที่ 5.28 บาท ในขณะที่

ราคาหุนที่บริษัทจะทําการเสนอขายอยูที่ 4.28 บาท ต่ํากวามูลคาหุนในบัญชีหุนละหนึ่งบาท  โดยที่     เมื่อมีการ

รับรูรายไดจาก Presale backlog ที่มีอยูในอีก 2 ปขางหนา มูลคาตามบัญชีของหุนก็ยิ่งจะสูงไปกวานี้  
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ดังนั้น จึงควรจะใชมูลคาทางบัญชีของหุนเปนตัวกําหนดราคาเสนอขายมากกวาแทนที่จะดูจากราคาตลาดของ

หุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อไมใหผูถือหุนเสียเปรียบผูลงทุนรายใหม  ซึ่งในประเด็นนี้บริษัทควรจะแสดง

ใหเห็นถึง dilution effect ที่เกิดขึ้นเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาประกอบการตัดสินใจ  โดยตนเองเห็นวา การที่

บริษัทมีนโยบายจะขยายธุรกิจในชวงนี้ในขณะที่ผูประกอบการรายอื่น ๆ ชะลอการขยายตัว หากเกิดความ

ผิดพลาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตออัตรากําไรตอหุนของบริษัทจะมากกวาที่ประมาณการณไวดวย  อยางไรก็ตาม 

ตนก็เชื่อวาที่ประชุมคงจะอนุมัติใหบริษัทดําเนินการตามที่เสนอทั้งนี้เนื่องจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทก็ได

แสดงทาทีสนับสนุนแผนการนี้อยางชัดแจง  ส่ิงที่ตนอยากฝากไวคือ อยากจะขอใหฝายจัดการทบทวนถึงความ

จําเปนในการเพิ่มทุนในครั้งนี้อีกครั้งวามีมากนอยเพียงใดกอนที่จะดําเนินการใด ๆ ไปตามที่จะไดรับอนุมัติจาก              

ผูถือหุนในครั้งนี้  

 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ กลาวตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอรับขอเสนอแนะ

ดังกลาวไวพิจารณาสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนในครั้งตอไป 

 

 ผูถือหุนสอบถามตอไปวา เหตุใดบริษัทจึงใชวิธีการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด การขายหุน

ในลักษณะนี้จะทําใหโครงสรางผูถือหุนเปลี่ยนแปลงอยางมาก  นอกจากนี้ ในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุ

ตามเอกสารวา จะเกิดผลกระทบตอกําไรและสิทธิออกเสียงเทากับรอยละ 33 นั้น ในความเปนจริงหากผูถือหุน

เดิมในปจจุบันที่ไดรับสิทธิ ถาหากไมใชสิทธิ จะทําใหกําไรตอหุนลดลงเหลือรอยละ 33 และในดานสิทธิในการ

ออกเสียงก็ตองลดลงเหลือ 1 ใน 3 ใชหรือไม 

 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ตามที่ทานผูถือหุน

สอบถามมานั้นคงหมายถึงวา เหตุใดบริษัทจึงไมเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม ในเรื่องนี้ขอเรียนวา บริษัทไดมี

การหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทแลว เห็นวาโครงสรางการถือหุนของบริษัทนาจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยการใหนักลงทุนสถาบันเขามาถือหุนเพิ่มมากขึ้น อันเปนแนวคิดที่จะทําใหโครงสรางผูถือหุนแข็งแกรงมาก

ยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 
 นายวันจักร  บุรณศิริ  รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาวชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของเรื่อง

ผลกระทบตอผูถือหุน หรือ dilution effect ซึ่งตามเอกสารระบุวา จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมไมเกินรอยละ 33 

นั้น ถาหากพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา ผลกระทบตอผูถือหุนดังกลาวเปนเรื่องของใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น 

กลาวคือ บริษัทมีทุนชําระแลวประมาณ 1,473 ลานหุน และบริษัทจะทําการเพิ่มทุนขึ้นอีกประมาณ 1,473 ลาน

หุน และจะมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอีกประมาณ 1,473 ลานหุน ดังนั้น ผลกระทบตอผู

ถือหุนเดิมไมเกินรอยละ 33 ที่กลาวถึงนี้จะเกี่ยวของกับใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น หมายความวา ถาหากมีการ

ใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมที่เกิดจากการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไมเกินรอยละ 33 ซึ่งก็คือ 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยไมไดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้แตอยางใด 
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 ผูถือหุนแสดงความคิดเห็นวา ตามที่ประธานอํานวยการชี้แจงวา บริษัทไดหารือกับที่ปรึกษาทางการ

เงินของบริษัท และมีความเห็นวา บริษัทควรจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนโดยใหนักลงทุนสถาบันเขา

มาถือหุนนั้น ตนเองเห็นดวย และขอสอบถามเพิ่มเติมวา ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่กลาวถึงนี้คือใคร 
 
 นายเศรษฐา  ทวีสิน  กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ที่ปรึกษาทางการเงินของ

บริษัทในเรื่องการเพิ่มทุนนี้ คือ บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัท UBS AG 
 

 ผูถือหุนแสดงความคิดเห็นตอไปวา ตนเห็นดวยหากเปนการเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนใหแก            

ผูถือหุนเดิมกอน ถาผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุน จึงจะใหคณะกรรมการไปดําเนินการจัดสรรหุนตอไป 

 

 ผูถือหุนสอบถามตอไปวา ที่ปรึกษาทางการเงินคิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนเทาใด และบริษัทมี            

ทิศทางการทําธุรกิจที่มุงแตจะใหเติบโตเทานั้น โดยบริษัทไมไดมุงถึงกําไรที่ดีขึ้นหรืออยางไร 

 

 นายวันจักร  บุรณศิริ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ที่ปรึกษาทางการ

เงินคิดคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2 ของยอดเงินเพิ่มทุนทั้งหมด แตยังไมมีการจายเงินใด ๆ ทั้งส้ิน เนื่องจากตอง

รอดูวาขอตกลงจะบรรลุผลสําเร็จหรือไม สวนเรื่องทิศทางการทําธุรกิจนั้น บริษัทมีกลยุทธในการทําธุรกิจอยาง

คูขนาน โดยดูทั้งเรื่องการสรางผลกําไรใหดีขึ้นรวมถึงการขยายตัวควบคูกันไปดวย 

 

 ผูถือหุนสอบถามตอไปวา ราคาหุนตามมูลคาทางบัญชี หรือ book value ของบริษัทอยูที่ประมาณ

หาบาทกวา ในขณะที่บริษัทจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนในราคาหุนละ 4.28 บาท ดังนั้น จึงขอทราบหลักการคิดวา

เหตุใดบริษัทจึงเลือกเสนอขายที่ราคานี้ เพราะเทากับวาการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีการใหสวนลดใหแกผูถือหุนราย

ใหมถึงรอยละ 20 

 

 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไมไดพิจารณาเฉพาะราคาหุน
ตาม book value เพียงอยางเดียว แตไดพิจารณาถึงราคาตลาดดวย ซึ่งในขณะที่บริษัทเริ่มพิจารณาเรื่องการ

เพิ่มทุนครั้งนี้ ราคาตลาดของหุนของบริษัทอยูที่ประมาณสามบาทกวา ๆ ซึ่งก็ไดมีการหารือกับที่ปรึกษาทางการ

เงินแลววา ราคาตลาดก็ควรนํามาอิงดวย แตในขณะเดียวกันในชวง 2-3 ปที่ผานมา ราคาหุนของบริษัทก็ไมเคย

มีการซื้อขายในราคาที่สูงกวา book value เลย ดังนั้น ถาหากบริษัทเสนอขายหุนเทากับราคาตาม book value 

หรือสูงกวา ก็อาจจะทําใหการเพิ่มทุนครั้งนี้เกิดความลมเหลวได อยางไรก็ดี บริษัทไดพิจารณาหลาย ๆ ปจจัย

ประกอบดวย ซึ่งถาหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ราคาที่บริษัทตั้งไวที่หุนละ 4.28 บาท ก็นาจะเปนราคา

ที่เหมาะสมที่จะเสนอขายใหแกนักลงทุนรายใหม 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 8 จาก 19 หนา 
 

 ผูถือหุนแสดงความคิดเห็นตอไปวา ตนเห็นดวยอยางยิ่งกับการเพิ่มทุน เนื่องจากวาในอนาคตถา

หากเปนบริษัทที่เล็กก็อาจจะอยูไมได ตองทําการควบรวมกิจการกับกิจการอื่นเพื่อใหสามารถแขงขันได อยางไรก็

ตาม ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะตองทําการเสนอขายหุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือ private placement ใหเสร็จ

ส้ินกอน ตอจากนั้นจึงจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหมายความวา ผูซื้อหุนแบบ private 

placement ก็จะมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิดวย ดังนั้น จึงมีความเห็นวา บริษัทนาที่จะออกใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกผูถือหุนเดิมทั้งหมดในอัตราสวน 1:1 เพราะตองใชสิทธิในราคาเดียวกันกับหุนที่จะเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงอยูแลว ซึ่งก็เปนราคาที่สูงกวาราคาตลาด และเปนการแกปญหาในเรื่องขายหุนต่ํากวาราคา book 

value อีกดวย 

 

 นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีจุดประสงคที่จะใหใบสําคัญ

แสดงสิทธินี้เปนของแถม (sweetener) ที่ควบไปกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อดึงดูดใหผูลงทุนสนใจซื้อ ทั้งนี้ 

จะเห็นไดวา ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะยังไมสามารถใชสิทธิไดในชวงสองปแรกหลังจากมีการออกและจัดสรรแลวเสร็จ 

ตอเมื่อขึ้นปที่สามแลวจึงจะสามารถใชสิทธิได ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว นักลงทุนสถาบันที่เขามาเปนผูถือหุนใหมยอม

ตองรักษาสัดสวนของการถือหุนของตนเอาไว ซึ่งทั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินก็ไดพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับ

เรื่องนี้กันมาอยางดีแลวเห็นวา มีเหตุผลที่ดีและเพียงพอที่จะจัดลําดับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนและการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิตามที่ไดเสนอนี้ 
 

 มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ถาหากบริษัทขายหุนเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ในราคา            

หุนละ 4.28 บาท เมื่อเพิ่มทุนแลวเสร็จ จะมีผลใหมูลคาหุนตามมูลคาทางบัญชีลดลง ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอ               

ผูถือหุนเดิม ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย จึงควรพิจารณาในเรื่องราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุน

ที่จะไมทําใหมูลคาหุนตามมูลคาทางบัญชีลดลง 

 
 มีผูถือหุนสอบถามวา ผูลงทุนสถาบันที่จะเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเขามาในฐานะของผูลงทุน

สถาบันเพียงอยางเดียว หรือจะเขามารวมบริหารบริษัทดวย และขอใหคณะกรรมการอธิบายในเรื่องอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดวาผูลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนจะไดรับดวย 

 
 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา นักลงทุนในแตละสถาบันตาง

มีความคาดหวังในอัตราผลตอบแทนที่แตกตางกันไป และเนื่องจากบริษัทยังไมไดออก Road Show เพื่อหยั่ง

เสียงวาจะมีการนักลงทุนสวนใหญคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในอัตราเทาใด ดังนั้น บริษัทจึงยังไมสามารถ

ทราบไดวา นักลงทุนที่จะเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเปน strategic partner หรือ financial investor 

อยางไรก็ตาม หากนักลงทุนเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนเปนจํานวนมาก ก็มีความเปนไปไดสูงที่จะเขามาเปน strategic 

partner ดวย 

 
 มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทมีความมั่นใจมากนอยเพียงใดวา นักลงทุนสถาบันจะเขามาซื้อหุนเพิ่ม

ทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 9 จาก 19 หนา 
 

 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา บริษัทจะตองพิจารณาความ

เหมาะสมตามสภาวะตลาดและการเมืองเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

เสียกอน จึงจะดําเนินการหยั่งเสียงจากนักลงทุนตอไป อยางไรก็ดี หากนักลงทุนไดทําความเขาใจอยางถูกตอง

ทั้งในเรื่องสถานการณทางการเมืองและเรื่องมาตรการเกี่ยวกับการกันเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยไดประกาศใช บริษัทก็คาดวาการขายหุนเพิ่มทุนก็นาที่จะดําเนินการไดสําเร็จ 
 
 มีผูถือหุนสอบถามวา ถาหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ผลจะเปน

อยางไร 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ถาการเพิ่มทุนไมไดรับอนุมัติก็ไมนาจะ

เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามปกติ ทั้งนี้ เพราะเหตุผลของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนแผนการที่จะทําให

บริษัทขยายกิจการจากที่ทําอยูออกไป   โดยที่ขณะนี้บริษัทยังไมมีความจําเปนที่ตองไดรับเงินเพิ่มทุนมาชวยในการทํา

ธุรกิจที่ทําอยูในปจจุบันแตอยางใด  

 

  จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขแผนการเพิ่มทุนของบริษัท ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับใน           

วาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอขางตน              

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            860,327,299                         92.07836 
ไมเห็นดวย              74,015,186                           7.92163      
งดออกเสียง                          100                           0.00001 
รวม           934,342,585                   100.00000 

 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 10 จาก 19 หนา 
 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 นี้เปนวาระที่เกี่ยวเนื่อง

กับแผนการเพิ่มทุนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมในวาระที่ 2 ที่ผานมา  โดยเมื่อบริษัทไดอนุมัติแผนการเพิ่มทุนตามวาระที่ 2 

แลว ในขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อใหทําการออกหุนที่จะทําการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และรองรับการใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะดําเนินการออกและเสนอขายตอผูถือหุนเดิมภายหลังการขายหุนใหแก

บุคคลในวงจํากัดเรียบรอยแลว บริษัทจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อทําการออกหุนใหมเปนหุนสามัญเพิ่มทุน

เพื่อการดังกลาว ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมี

ความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ้นอีกจํานวน 12,610,225,400.88 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 6,628,246,421.68 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 19,238,471,822.56 บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน  2,946,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท  

 

  จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับใน           

วาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    

   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            860,350,799                         92.08087 
ไมเห็นดวย              73,991,686                           7.91912      
งดออกเสียง                          100                           0.00001 
รวม           934,342,585                   100.00000 

 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 11 จาก 19 หนา 
 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท  
 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทในวาระที่ 3 ขางตน จึงจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนดวย ดังนั้น 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิม 

และใหใชขอความใหม ดังตอไปนี้ 
 
   “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน 19,238,471,822.56 บาท 

    แบงออกเปน                   4,494,970,052 หุน 

    มูลคาหุนละ                         4.28 บาท          
                      โดยแยกออกเปน 
    หุนสามัญ                    4,494,970,052 หุน   
    หุนบุริมสิทธิ                    -            หุน” 
 
  จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง 

หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับใน                

วาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            860,400,799                         92.08622 
ไมเห็นดวย              73,941,686                           7.91377     
งดออกเสียง                          100                           0.00001 
รวม           934,342,585                   100.00000 

 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 12 จาก 19 หนา 
 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  
 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกผูถือหุนเดิม 
 
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ  แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีความประสงคจะออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดมูลคา ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งไดจัดสงให

ทานผูถือหุนพิจารณาแลวพรอมกับหนังสือนัดประชุมครั้งนี้  สรุปสาระสําคัญโดยสังเขปมีดังนี้ 

 
  บริษัทจะทําการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมเกิน 1,473,314,346 หนวย โดย                   

ไมคิดมูลคา ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ                   

โอนหุน (XW) ซึ่งจะกําหนดภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                  

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ใหปดเศษทิ้ง) และบริษัทจะ

นําใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้มีอายุ 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดอัตราการใชสิทธิ 

คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาการใชสิทธิ 4.28 บาท ตอหุน ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวจะเริ่มใชสิทธิไดตั้งแตปที่สามหลังจากมีการออกและจัดสรรแลวเสร็จ 
 
 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้ตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. ภายหลังจากที่ไดดําเนินการขายหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่ไดรับอนุมัติโดยมติที่

ประชุมผูถือหุนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้แลวเสร็จ และไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท

เรียบรอยแลว 

  

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏวา หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ดังกลาวขางตน มีการจองซื้อไมครบตามจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายดังกลาวจะมีการปรับลด

จํานวนลง ใหคงเหลือเทากับจํานวนที่จะสามารถจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ และปรับลดจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให

สอดคลองกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการปรับลดลงดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 13 จาก 19 หนา 
 

 ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกผูถือหุนเดิม ตามรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และผูถือหุนสมควรมอบอํานาจใหคณะกรรมการ

บริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวทุกประการ รวมทั้งใหมีอํานาจ

พิจารณากําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหมีอํานาจใน

การพิจารณาขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายตาง ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน  

รวมถึงเหตุที่ทําใหบริษัทตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใตขอกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไว  
 
 ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 

 จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หาก

ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทกุทานลงมติอนุมัติในวาระนี้ 
 
  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับใน            

วาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกผูถือหุนเดิม รวมทั้งอนุมัติการมอบอํานาจตามรายละเอียดที่เสนอขางตนทุกประการ 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            860,393,485                         92.08544 
ไมเห็นดวย              73,949,000                           7.91455     
งดออกเสียง                          100                        0.00001 
รวม           934,342,585                   100.00000 
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วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  
 นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 2,946,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 (1) จัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,473,000,000 หุน ในราคาหุนละ 4.28 บาท  (ซึ่งเปนราคาที่เทากับมูล

คาที่ตราไวของหุนของบริษัท และเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาด) เพื่อออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

 

  ทั้งนี้ ขอใหที่ประชุมพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญใหมดังกลาว ในราคาที่กําหนดขางตนทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ และใหมี

อํานาจกําหนดวันที่เสนอขายหุน ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาว

ตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย และ/หรือกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 

  ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อหุนที่เสนอขายดังกลาวขางตน ใหคณะกรรมการนําเสนอตอ                

ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมคราวถัดไป เพื่อพิจารณายกเลิกหรือจัดสรรหุนตามมติของที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 

 (2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ที่ไดเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 5 ขางตน 

 

 ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจากการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม รวมทั้งอนุมัติการมอบอํานาจดังกลาวขางตน 
 

 ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 
 มีผูถือหุนสอบถามวา ในเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดนั้น จากการติดตามขาวสารทางสื่อ

ตางๆ เขาใจวา คุณเศรษฐา  ทวีสิน ไดแสดงเจตนาไววา จะเขารวมในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกนักลงทุนในครั้งนี้

ประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ทําการเสนอขาย อยากจะสอบถามวา ขอเท็จจริงในเรื่องนี้เปนเชนไร  และหากเปนความ

จริงอยากจะขอใหคุณเศรษฐา ทวีสิน ชวยยืนยันกับที่ประชุมถึงเจตนาของทานที่จะรวมลงทุนในครั้งนี้ใหที่ประชุมทราบดวย  
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 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ตนมีเจตนาที่จะเขารวมลงทุนในการออกและเสนอขายหุน

เพิ่มทุนในครั้งนี้จริง โดยตนตั้งใจจะลงทุนในจํานวนที่จะไมทําใหตนเองและผูที่เกี่ยวของถือหุนรวมกันเกินรอยละ 24.91 

ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามในวาระนี้ ยกตัวอยางเชน หากไมมีหุนสามัญ

เพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายจะเทากับ 734,092,284 หุน ซึ่งตนขอยืนยันวา ยังคงมีเจตนาเชนนี้อยู  อยางไรก็ตาม ตอง

ทําความเขาใจกันกอนวา การออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไมใชเปนการออกและเสนอขายหุนใหแกตนเปนการ

เฉพาะ แตเปนการเสนอขายใหแกนักลงทุนแบบเปนการเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งบุคคลใด ๆ ที่มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑที่กําหนดในประกาศและขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนในลักษณะนี้ยอมมีสิทธิที่จะซื้อได  

ขึ้นอยูกับวาผูจัดการการจัดจําหนาย (Arranger) อันไดแก บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัท 

UBS AG ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหเปนผูดําเนินการจัดหานักลงทุนที่สนใจจะเขาลงทุนในครั้งนี้วา จะแบงสัดสวนให

นักลงทุนที่แสดงความประสงคที่จะซื้อแตละรายอยางไร ดังนั้น การที่ตนจะรวมลงทุนเปนจํานวนเทาใดนั้น                 คง

จะตองดูผลจากการไป Road Show ของบริษัทและผูจัดการการจัดจําหนายวา ไดรับกระแสตอบรับจากนักลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศอยางไร     
 

 มีผูถือหุนสอบถามวา นักลงทุนที่จะเขารวมลงทุนนี้ จะมีสวนเขารวมในการบริหารงานดวยหรอืไม อยางไร 

 

 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา โดยความตั้งใจของบริษัทคิดวา คงจะไมมีสวนรวม                          

ในการบริหารงาน อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับจํานวนหุนและสัดสวนการในการลงทุนของนักลงทุนที่รวมลงทุนแตละราย ซึ่ง

คาดวานาจะมีมากกวาหนึ่งราย กลาวคือ ถามีนักลงทุนรายหนึ่งรายใดแจงความจํานงที่จะจองซื้อหุนเปนจํานวนสูง เชน 

300 - 400 ลานหุน โดยมีขอเสนอหรือเงื่อนไขบางอยาง เชน ขอเขารวมเปนกรรมการ ซึ่งบริษัทก็คงจะรับพิจารณาตามที่

เห็นสมควร  

 

 มีผูถือหุนสอบถามวา การที่คุณเศรษฐา  ทวีสิน จะเขาลงทุนในการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะถูกมองวา เขาขายตาม

หลักเกณฑในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการ หรือที่เรียกวา ESOP หรือไมดวยเหตุที่คุณเศรษฐา ทวีสิน เปน

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทอยูในขณะที่ไดทําการซื้อหุน 

 
 ในประเด็นนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ไดชี้แจงวา กอนที่จะชี้แจงในประเด็น

ดังกลาวตองขอทําความเขาใจกับที่ประชุมกอนวา วาระการจัดสรรหุนนี้เปนการจัดสรรใหแกผูลงทุนเปนการเฉพาะเจาะจง 

ไมใชการจัดสรรใหกับคุณเศรษฐา  ทวีสิน ดังนั้น ส่ิงที่บริษัทยืนยันชัดเจนในครั้งนี้ คือ บริษัทไมไดมีมติจัดสรรหุนใหแก

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทแตอยางใด  สวนการที่คุณเศรษฐา  ทวีสิน จะลงทนุเขาซื้อหุนที่ไดรับอนุมัติการจัดสรรใน

วาระนี้หรือไม เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ไมใชเรื่องที่จะมีการพิจารณาในวาระนี้ และตอขอถามในประเด็นที่วา  

การที่คุณเศรษฐา  ทวีสิน จะเขาซื้อหุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะถูกตีความวาเขาขายตามหลักเกณฑในเรื่อง ESOP 

หรือไม ในสวนนี้คงจะขึ้นอยูที่การพิจารณาของหนวยราชการที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ ซึ่งในการพิจารณาดังกลาว บริษัทและ

คุณเศรษฐา ทวีสิน คงตองมีการชี้แจงทําความเขาใจกันตอไป  
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 มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นวา ดวยสถานการณทางการเมือง และเศรษฐกิจในปจจุบัน ไมวาจะเปนมาตรการ

กันสํารองรอยละ 30  หรือ การกอความวุนวายในกรุงเทพมหานครในชวงปลายปที่ผานมา สถานการณดอกเบี้ยและอัตรา

แลกเปลี่ยนนี้ มีความเสี่ยงที่อาจจะทําใหแผนการเพิ่มทุนของบริษัทไมสําเร็จไดคอนขางมาก โดยที่ตนมีความเห็นวา  การที่

คุณเศรษฐา ทวีสิน จะลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้หรือไมนั้น นาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่               นักลงทุนตาง ๆ 

ที่สนใจจะลงทุนในการเพิ่มทุนใหความสําคัญ  ในลักษณะที่วา นักลงทุนเหลานั้นจะเขารวมลงทุนก็ตอเมื่อคุณเศรษฐา ทวี

สิน ไดเขารวมลงทุนในครั้งนี้ดวย  ดังนั้น ประเด็นเรื่องที่วา การเขาซื้อหุนของคุณเศรษฐา  ทวีสิน นี้จะ              ถูกตีความ

วาเปน ESOP หรือไม จึงนาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของการเพิ่มทุนในครั้งนี้  นอกจากนี้ หาก

สถานการณตาง ๆ ที่เปนอยูในขณะนี้เลวรายลงไปอีกก็อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการขายหุนเพิ่มทุน และใน

ทายที่สุดก็อาจจะตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่อยกเลิกการเพิ่มทุนอีกก็ได        

 
 มีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ตามที่กรรมการผูจัดการไดชี้แจงตอที่ประชุมไววา ในการเสนอขายหุน

เพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะตองพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณทางดานการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจที่

เอื้ออํานวย ประกอบกับจะตองออก Road Show เพื่อหยั่งเสียงจากนักลงทุนกอน และจากที่ไดมีผูถือหุนไดเสนอไปกอน

หนานี้ถึงความไมแนนอนในสถานการณตางๆ ในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอแผนการเพิ่มทุนของบริษัท จึงมีขอสังเกต

วา บริษัทจะสามารถดําเนินการขายหุนเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 1,473 ลานหุนไดในคราวเดียวหรือไม ถาหากจะขอแกไขให

ทําการจัดสรรและแบงขายเปนคราว ๆ โดยกําหนดชวงราคาขายใหเปนไปสอดคลองกับภาวะตลาด ก็นาจะเกิดความ

คลองตัวและเปนประโยชนมากกวา เพราะในกรณีที่บริษัทไมสามารถขายหุนไดหมดในคราวเดียว บริษัทก็ไมจําเปนตอง

นํามาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณายกเลิกหุนในสวนที่เหลืออยูอีกครั้ง ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับไวพิจารณา 

   

  นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ผูถือหุนเสนอให

แกไขเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องการจัดสรรหุนที่กลาวแลวขางตนนั้น ถาหากที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบและลงมติสนับสนุน 

ก็สามารถกระทําได อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับบริษัทวาจะรับขอเสนอแนะของผูถือหุนในเรื่องนี้หรือไม แตมีขอสังเกตวา ตาม

กฎขอบังคับที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ การเสนอขายหุนเปนคราวๆ นั้น ราคาที่เสนอขายจะตองพิจารณาราคาตลาดประกอบดวย  

สําหรับกรณีนี้ ราคา 4.28 บาทนี้ คงเปนราคาขั้นต่ําอยูแลวเนื่องจากเปนราคาเทากับมูลคาที่ตราไวของหุน แตหากใน

อนาคตราคาตลาดของหุนขยับขึ้นไปเหนือมูลคาที่ตราไวของหุน ตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของราคาที่จะเสนอขายตองเปน

ราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด  เพราะฉะนั้น เมื่อมีการเสนอขายเปนคราวๆ ราคาที่เสนอขายก็อาจจะสูงกวา 

4.28 บาทได   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 17 จาก 19 หนา 
 

  นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แถลงตอที่ประชุมวา การที่เสนอขายหุนเปนคราว ๆ ตามที่ทาน              

ผูถือหุนไดเสนอนี้เปนเรื่องที่นาสนใจ  เพราะเปนการสรางความยืดหยุนในการดําเนินการตามแผนการของบริษัท และดวย

เกณฑราคาตลาดที่กําหนดกรอบในการกําหนดราคาเสนอขายตามที่คุณวีระวงศ จิตตมิตรภาพ ชี้แจงมานี้ก็ไมนาจะทําใหผู

ถือหุนเสียเปรียบ ตนคิดวา ถาจะลองรับขอเสนอนี้เพื่อพิจารณาลงมติแทนรายละเอียดตามที่คณะกรรมการไดเสนอไวใน

หนังสือนัดประชุมไปกอน ถาทุกทานเห็นดวยก็เปนไปตามที่ทานผูถือหุนเสนอ แตถาที่ประชุมไมเห็นดวยจึงคอยพิจารณา

ตามที่คณะกรรมการเสนออีกครั้ง ถาไมมีใครไมเห็นดวยกับวิธีการนี้ ตนอยากจะขอใหคุณวีระวงศ จิตตมิตรภาพ เลขานุการ

ในที่ประชุมครั้งนี้ ดําเนินการรางและอานเนื้อหาของมติที่ทานผูถือหุนไดขอเสนอแกไขใหที่ประชุมทราบกอนการพิจารณา

ลงมติ  

 

  นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้ ไดรางและขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาของ

มติที่แกไขเพิ่มเติมใหมใหที่ประชุมรับทราบ เปนดังนี้ 

 

 (1) จัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,473,000,000 หุน เพื่อออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) ตามที่กําหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยในการดําเนินการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญใหมดังกลาวใหจัดสรรและเสนอ

ขายหุนสามัญคราวเดียวเต็มจํานวนหรือแบงเปนหลายจํานวนเพื่อเสนอขายหลายคราวก็ได ในราคาไมต่ํากวาหุนละ 4.28 

บาท และไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนบริษัทที่คํานวณตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของกอนวันที่เสนอขายตอ

บุคคลในวงจํากัด  
 

  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาจัดสรร

หุนสามัญใหมดังกลาวทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ โดยใหมีอํานาจกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดตามที่กําหนดขางตนและ

เปนไปตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกําหนดและดําเนินการจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดเปนคราว ๆ ตามการชําระเงินของผูจองซื้อหุนใน

แตละคราว 

 

 (2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,473,314,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามวาระที่ 5 ขางตน 
  

 จากนั้น นายอภิชาติ  จูตระกูล ประธานอํานวยการ แจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

ประสงคจะขอแกไขการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขอใหแจงตอที่ประชุมทราบเพื่อ

ลงคะแนนเสียง หากไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเปนอยางอื่น จะขอสรุปวาผูถือหุนทุกทานลงมติอนุมัติใน

วาระนี้ 
 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 18 จาก 19 หนา 
 

  ในการนี้ นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ  ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา 

สําหรับในวาระนี้ ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดวาจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม คัดคาน หรือขอแกไขเพิ่มเติม 

  
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทตามรายละเอียดขอความที่เสนอใหแกไขเพิ่มเติมใหมดังกลาวขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

         
       มติที่ลง 

    
   จํานวนเสียงที่ลงมติ 
  (1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 
    และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย            860,374,985                         92.08346 
ไมเห็นดวย              73,967,500                           7.91653    
งดออกเสียง                          100   0.00001 
รวม           934,342,585                   100.00000 

 
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิไดบรรจุไวในวาระตาง ๆ                

ดังกลาวขางตน  
 
 มีผูถือหุนสอบถามวา ถาหากหนวยงานราชการที่กํากับดูแลสรุปความเห็นวา คุณเศรษฐา  ทวีสิน สามารถเขา

มาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ในฐานะผูลงทุนรายหนึ่งได ขอเรียนถามวา มีความพรอมที่จะเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนเปนจํานวน

เทาใด และคิดเปนรอยละเทาใดของจํานวนหุนหลังการเพิ่มทุนสําเร็จ 
 

 นายเศรษฐา  ทวีสิน กรรมการผูจัดการ ตอบขอซักถามของผูถือหุนวา ถาหากตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

อนุญาตใหกระทําได  ตนเองยังคงยืนยันตามที่ไดเคยแสดงเจตนาไวแลววา มีความประสงคที่จะเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ผานกระบวนการของผูจัดการการจําหนายในจํานวนที่จะไมทําใหตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของของตน ถือหุนรวมกันเกิน

รอยละ 24.91 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 : บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)                                                          หนา 19 จาก 19 หนา 
 

 

 มีผูถือหุนแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา ตนเห็นดวยอยางยิ่งกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศน

ของคณะกรรมการวาไดเล็งเห็นถึงโอกาสอันดีสําหรับบริษัทที่จะขยายการลงทุนโดยการซื้อสินทรัพยตาง ๆ ที่มีคุณภาพใน

ราคาถูก เนื่องจากในชวงระยะเวลาที่ผานมาสินทรัพยตาง ๆ ดอยคาลงไปมาก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมในชวงประมาณ 2 ปที่ผานมาที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหกําลังซื้อและอํานาจการใชจายของ

ประชาชนลดลงเปนเหตุใหราคาทรัพยสินตกลงมาพอสมควร แตในขณะนี้จะเห็นวา อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมที่จะลดลง

อยางชัดเจน และหากธนาคารแหงประเทศไทยไดผอนปรนมาตรการเกี่ยวกับการกันเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้น และ

มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนลงแลว นาที่จะสงผลดีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยทําใหกลับฟนตัวไดอีกครั้ง ดังนั้น ในชวง

เวลานี้จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะลงทุนในทรัพยสินโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่กําลังจะมา 

ถึงดังกลาว ซึ่งคาดวา หลังจากที่เพิ่มทุนไดสําเร็จบริษัทก็มีความพรอมที่จะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจใน               

ทุก ๆ ดาน รวมถึงการซื้ออาคารมาบูรณะปรับปรุง และนําออกขายตอไป ซึ่งก็นาจะไดกําไรในอัตราสูง  
 
 เนื่องจากไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก  ประธานจึงกลาวปดประชมุและ

ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม  
 
 ปดประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 
     ลงชื่อ                       -ลายมือช่ือ-  ประธานในที่ประชุม 

                (นายโกวิทย  โปษยานนท)  
 
 
     ลงชื่อ                       -ลายมือช่ือ-   เลขานุการในที่ประชุม 

               (นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ)                

 
 
     ลงชื่อ                       -ลายมือช่ือ-   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

               (นายนพพร  บุญถนอม)                /ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 


