รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ของ
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 กันยายน 2557
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ ล็อบบี้ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
เลขที่ 494 ถนนราชดําริ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่ มการประชุม
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั เลขานุ การบริษทั และทีป่ รึกษากฎหมาย ทีเ่ ข้าร่วมการ
ประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายโกวิทย์
โปษยานนท์
2. นายอภิชาติ
จูตระกูล
3. นายเศรษฐา
ทวีสนิ
4. นายวันจักร์
บุรณศิร ิ
5. นายมานะ
นพพันธ์
6. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
7. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
8. นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
9. นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษทั มีกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน มาร่วมประชุมครบทุกท่าน ทัง้ นี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รบั มอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย
ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ

จากบริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด

เลขานุการในทีป่ ระชุม / ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
1. นายนพพร
บุญถนอม
เลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้
บริษทั ได้นําเสนอคําแนะนําการลงคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมรับทราบ
โดยทัวกั
่ น ดังนี้
(1) บริษัทได้จดั ทําคําแนะนํ าการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
ทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผใู้ ดคัดค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มผี คู้ ดั ค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ
ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้านหรืองดออกเสียงทําการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษทั ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผู้ถอื หุ้นแล้วใน
ขณะทีล่ งทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มในบัตรลงคะแนน จากนัน้ เมื่อประธานฯ
ขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ และรอให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ไปเก็บบัตร เพือ่ มานับคะแนน
(2) ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
(3) การนับคะแนน
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระเท่านัน้
โดยจะนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตามทีเ่ สนอในระเบียบวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ยกเว้นสําหรับผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึง่ ผูม้ อบฉันทะมีคาํ สังระบุ
่ การลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ
มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษทั จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดทีร่ ะบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
เริ่ มการประชุม เวลา 14.10 น.
นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ และได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจาํ นวนทัง้ หมด 44,849 ราย ถือหุน้ รวมทัง้ สิน้
9,647,511,075 หุน้ ขณะเริม่ เปิดประชุมมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,327 ราย นับจํานวนหุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทัง้ สิน้ 3,690,384,987 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 38.25 ซึง่ เกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ
เปิดการประชุม
ต่อจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 19/2557
ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2557 ซึง่ บริษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในสําเนารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19/2557 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 29
เมษายน 2557 ตามทีเ่ สนอทุกประการ
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,686,218,389 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,686,215,825
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
2,564
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
11,220,196
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

99.9999

เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0.0001

เสียง

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
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ประธานฯ แถลงให้ท่ีป ระชุ ม ทราบว่า ก่ อ นที่จ ะเข้า สู่ก ารพิจ ารณาในวาระต่ อ ๆ ไป ซึ่ง จะเป็ น วาระที่
เกี่ย วข้อ งกับ การเพิ่ม ทุ น และการเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ทัง้ หมด ขอมอบหมายให้ นายวัน จัก ร์ บุ ร ณศิร ิ กรรมการ
และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฎิบตั กิ าร นําเสนอต่อทีป่ ระชุมเพือ่ ให้ทราบถึงทีม่ าและเหตุผลของการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เพื่อที่
ทีป่ ระชุมจะได้เข้าใจความเป็ นมาและภาพรวมของการพิจารณาในวาระต่างๆ ของการประชุมครัง้ นี้
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบตั ิการ นํ าเสนอรายละเอียดของที่มาและ
เหตุผลของการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังนี้
ด้วยเหตุ ท่บี ริษัทเล็งเห็น ถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต
อันใกล้ทเ่ี กิดจากการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน (AEC) ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม ซึ่งประเทศไทยถึอว่าเป็ น
หนึ่ งในประเทศที่ม ีตํา แหน่ งที่ตงั ้ ที่มศี กั ยภาพที่จ ะเป็ น ศูน ย์ก ลางของ AEC
ได้ ดังนัน้ บริษัทจึง คาดว่า ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีการขยายตัวขึน้ จากอุปสงค์ท่เี พิม่ ขึน้ อันเป็ นผลจากการรวมตัวดังกล่าว และด้วย
อัตราการว่างงานทีอ่ ยู่ในอัตราตํ่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับดัชนีความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภายหลังจากที่
เหตุความขัดแย้งในบ้านเมืองยุตลิ ง ตลอดจนการขยายตัวของตลาดสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยส่วนบุคคลทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
อัต ราดอกเบี้ย ที่ต่ํ า ธนาคารมีแ นวโน้ ม ที่จ ะปล่ อ ยสิน เชื่อ มากขึ้น ซึ่ง จากสภาวะดัง กล่ า ว บริษัท เชื่อ ว่ า ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ของไทยมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับช่วงทีผ่ า่ นมา
ทัง้ นี้ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตดังกล่า ว บริษัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงานในช่วง
ปี 2558 -2560 ซึง่ บริษทั ตัง้ เป้าหมายว่า รายได้รวมของบริษทั จะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 7 -15 ต่อปี ในขณะที่
จะลดอัตราส่วนเงินกูย้ มื ต่อทุน (gearing ratio) ของบริษทั โดยลดลงจากประมาณ 2.03 เท่าในปี 2556 มาเป็ นตํ่ากว่า
1 เท่าในปี 2560 ซึ่งจากการที่บริษทั มียอดขายรอรับรูร้ ายได้สูงถึงประมาณห้าหมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการทะยอยรับรู้
ตลอดในช่วงเวลาดังกล่าว ทําให้บริษทั ค่อนข้างเชื่อมันที
่ จ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้ โดยในส่วนของสัดส่วน
โครงสร้างรายได้ของบริษทั นัน้ บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะทําให้สดั ส่วนรายได้ของโครงการในต่างจังหวัดมีประมาณร้อยละ
20 โดยมุง่ เน้นการเติบโตในเขตจังหวัดทีบ่ ริษทั มีฐานลูกค้าและรูจ้ กั สินค้าของบริษทั อยูแ่ ล้ว สัดส่วนรายได้สว่ นทีเ่ หลือ
ร้อยละ 80 จะเป็ นของโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ มีความพร้อมทัง้ ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและกําลังซือ้
ในขณะทีเ่ ป้าหมายโครงสร้างสัดส่วนรายได้ตามประเภทโครงการและระดับราคาจะมีความสมดุลมากขึน้ โดยโครงการ
ส่วนใหญ่ของบริษทั จะเป็ นบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ประมาณร้อยละ 85 (บ้านเดี่ยว ร้อยละ 40, คอนโดมิเนียม
ร้อยละ 45) ส่วนที่เหลือร้อยละ 15 จะเป็ นโครงการทาวน์ เฮาส์ โดยบริษทั จะพยายามปรับเพิม่ อัตรากําไรขัน้ ต้นของ
บริษทั ซึ่งปจั จุบนั ค่อนข้างใกล้เคียงกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ให้ดขี น้ึ ด้วยการนําเอาห่วงโซ่คุณภาพมาใช้เพื่อให้งาน
ออกแบบ ก่อสร้าง และจัดซือ้ มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ลดความผิดพลาดการทํางานและ
ปรับแก้ไขความผิดพลาดให้ทนั เวลา รวมไปถึงการเพิม่ กําลังการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตให้มากขึน้ เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การขาย และการบริหาร ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ นัน้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง และเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
ให้ดขี น้ึ ยกตัวอย่างเช่น การปรับลดการใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ย่อยลง เนื่องจากแสนสิรเิ ป็ นแบรนด์ท่แี ข็งแกร่งอยู่
แล้ว และเพิม่ การใช้สอ่ื ออนไลน์ทต่ี น้ ทุนตํ่ากว่าสือ่ การตลาดทัวไปค่
่ อนข้างมาก ตลอดจนปรับปรุงเครื่องมือในการขายให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
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จากที่ได้ช้แี จงมาข้างต้น บริษทั จึงได้มแี ผนที่จะเพิม่ ทุนของบริษทั ขึน้ เพื่อให้บริษทั มีความแข็งแกร่งที่จะ
เติบโตไปตามแนวทางดําเนินงานของบริษทั ที่วางไว้ดงั กล่าว ซึ่งแผนงานนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในปี 2552 บริษทั ได้
เคยมีแผนทีจ่ ะเพิม่ ทุนมาก่อนแล้ว แต่ตอ้ งยกเลิกแผนไปเนื่องจากสภาพตลาดทุนในขณะนัน้ ไม่เอือ้ อํานวยให้ดาํ เนินการ
ประกอบกับบริษทั ได้รบั การปรับระดับความเชื่อถือให้สงู ขึน้ ทําให้สามารถออกหุน้ กูเ้ พื่อระดมทุนในตลาดเงินมาทดแทน
การเพิม่ ทุน ซึง่ ทําให้บริษทั สามารถขยายตัวและแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายใหญ่รายอื่นๆ ได้ โดยมีสว่ นแบ่งการตลาด
ทีส่ งู และในด้านของรายได้และยอดขาย เป็ นลําดับสองของตลาดในช่วง 3-4 ปีทผ่ี า่ นมา ในขณะทีส่ ว่ นทุนของบริษทั เมื่อ
เทียบกับคู่แข่งแล้วค่อนข้างตํ่ามาก ทําให้บริษทั เสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันอย่างมาก ดังนัน้ บริษทั จึงได้มแี ผนทีจ่ ะ
เพิม่ ทุนของบริษทั ขึน้ เพื่อให้บริษทั มีขนาดของส่วนทุนทีแ่ ข็งแกร่งมากขึน้ ซึ่งจะทําให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่าง
เหมาะสม
รายละเอียดของการเพิม่ ทุนของบริษทั ในคราวนี้แบ่งเป็ นสองส่วนใหญ่ ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (SIRI-W2) และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ซึง่ จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย (ESOP # 7)
โดยมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ สรุปคร่าวๆ ได้ดงั นี้
(1) บริษทั จะออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม มีสทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญใหม่ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.30
บาท ควบคู่กบั 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 กล่าวคือ ผูถ้ อื หุน้ เดิมที่ซ้อื หุน้ สามัญใหม่ 1 หุน้ จะได้รบั การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่คดิ มูลค่า ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 มีอายุ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถนํ ามาใช้สทิ ธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ได้ 1 หุ้น
(อัตราการใช้สทิ ธิ 1 ต่อ 1) ในราคาหุน้ ละ 2.50 บาท ซึง่ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิได้ทุกๆ สิน้ ไตรมาส นับตัง้ แต่
ครบระยะเวลา 1 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(2) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย (ESOP # 7) จํานวน 300 ล้านหน่วย โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิ และราคา
ใช้สทิ ธิเหมือนกับใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ต่างกันที่อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ และ
ข้อกําหนดในการใช้สทิ ธิ กล่าวคือ ESOP # 7 มีอายุ 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิได้
ทุกเดือน โดยมีขอ้ กําหนดในการใช้สทิ ธิให้ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิทยอยใช้สทิ ธิได้รอ้ ยละ 20 ต่อปี จนครบจํานวนใน
ปี ท่ี 5
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วาระที่ 2. พิ จารณาอนุมตั ิ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยวิ ธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ าย
(ยกเลิ กหุ้นที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกตามโครงการ
ESOP # 5 ซึ่งสิ้ นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ แล้ว) และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีจ่ ะต้องทําการยกเลิก
จํานวน 25,207,449 หุน้ อันเป็ นหุน้ ทีส่ าํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกตามโครงการ ESOP
# 5 ซึง่ สิน้ สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิแล้ว และผลจากการลดทุนข้างต้น บริษทั จะต้องขออนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี้ หลังจากการยกเลิกหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ยังคงเหลือหุน้
จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นําออกจําหน่ายทีส่ าํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ภายใต้โครงการ ESOP # 6 และใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SIRI-W1) รวมทัง้ สิน้ จํานวน 1,207,252,584 หุน้ ดังนัน้ ภายหลังการลดทุน
จดทะเบียนดังกล่าว บริษทั จะมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 11,614,597,115.13 บาท แบ่งออกเป็ น 10,854,763,659 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม ทุนจด
ทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้
นําออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 25,207,449 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม
ทุนจดทะเบียน
11,641,569,085.56 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นํา
ออกจําหน่าย รวมทัง้ สิน้ 25,207,449 หุน้ และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
11,614,597,115.13
แบ่งออกเป็ น
10,854,763,659
มูลค่าหุน้ ละ
1.07
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
10,854,763,659
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,739,642,284 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,738,965,524 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
237,564 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
439,196 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.9819
0.0064
0.0117

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 3. พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั แสนสิ ริ
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ควบคูก่ บั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) ซึง่ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในการนี้ บริษทั มีความจําเป็ นต้องทําการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังจะได้กล่าว
ต่อไปในวาระที่ 6
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั และการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อน
การประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด

ซึง่ มีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดยสรุป

ดังนี้
นายกิตติเชษฐ์ ชื่นชุม่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นถึงความมันใจของผู
่
บ้ ริหารทีจ่ ะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหาร (Sale, General and Administrative Expense – SG&A) ของบริษทั
(ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในระดับสูงมากเป็ นผลให้อตั รากําไรของบริษทั อยูใ่ นระดับตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง) ไปพร้อมๆ กับการปรับ
ลดการเติบโตของยอดขายของบริษทั ไม่น่าจะทําให้อตั รากําไรของบริษทั สูงขึน้ ได้ เนื่องจากทัง้ ค่าใช้จ่ายและยอดขาย
ลดลงพร้อมๆ กัน
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร อธิบายในเรื่องดังกล่าวว่า ยอดขายที่
บริษทั มีแผนทีจ่ ะลดการเติบโตลงทีก่ ล่าวถึงในทีน่ ้ี คือ ยอดขายทีเ่ ป็ น Pre-sale ซึง่ จะไม่ได้นํามาใช้ในการคํานวณอัตรา
กําไรของบริษทั ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่าย SG&A นัน้ ส่วนที่จะลดลงได้อย่างมีนัยสําคัญจะเป็ นส่วนของค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด ซึง่ น่าจะสามารถปรับปรุงให้อตั รากําไรของบริษทั ปรับตัวสูงขึน้ ได้ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เป้าหมาย ซึง่ การลดการเติบโต
ของยอดขายทีเ่ ป็ น Presale จะช่วยให้จาํ นวนค่าใช้จา่ ยการตลาดทีเ่ กิดขึน้ มีความสมดุลกับการยอดขายทีร่ บั รูร้ ายได้ของ
บริษทั ในช่วงเวลาเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากยอดขายที่รบั รูร้ ายได้ของบริษทั จะเกิดขึน้ เมื่อโอนกรรมสิทธิ ์ ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเกิดขึน้ ในช่วงเปิ ดการขายโครงการ และถูกหักเป็ นค่าใช้จ่ายทัง้ จํานวนในปี ทม่ี กี ารจ่ายนัน้ ซึ่ง
ปกติแล้วยอดขาย Presale ของโครงการจะรับรูเ้ ป็ นรายได้ของบริษทั ได้ในปี ทม่ี กี ารโอนกรรมสิทธิ ์ ซึ่งสําหรับโครงการ
คอนโดมิเนียมนัน้ ระยะเวลาระหว่างช่วงการเปิ ดขายโครงการซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเกิดขึน้ กับช่วงทีร่ บั รูเ้ ป็ น
รายได้ของบริษทั จะห่างกันประมาณปี ครึ่งถึงสามปี ทําให้เกิดการคลาดเคลื่อน (mismatch) ระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ทัง้ นี้ ยิง่ ปี ใด ทีบ่ ริษทั เปิ ดขายโครงการจํานวนมากๆ ยิง่ จะทําให้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูงขึน้ และ
กระทบกําไรของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีนนั ้ ๆ ซึง่ ตามแผนงานทีว่ างไว้ในขณะนี้ จะเห็นว่า ในปี 2558 และ 2559 บริษทั จะ
เปิ ดโครงการมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท และ 40,000 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิม่ ขึน้ ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการ
เปิดโครงการในปี 2557
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ นายเกียรติคุณ เตชะจงจินตนา, นายเดชา
นายพรศักดิ ์ ฮ้อศิรมิ านนท์ ได้สอบถามถึงแผนการใช้เงินเพิม่ ทุนจํานวน 30,000 กว่าล้านบาท
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นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า แผนงานของบริษทั
จะเป็ นเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษทั เพื่อให้สามารถเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมกัน
เนื่องจากที่ผ่านมาบริษทั เติบโตโดยอาศัยเงินกู้เป็ นหลัก ส่งผลให้บริษทั ถูกนักลงทุนมองในด้านลบมาตลอดในแง่ของ
ค่าใช้จา่ ยและความเสีย่ งทีค่ อ่ นข้างสูง ดังนัน้ ในเบือ้ งต้นบริษทั จะนําไปเงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้ไปลดภาระหนี้ของบริษทั เสียก่อน
และในระยะต่อมาเมื่อบริษทั มีการขยายงานเพิม่ ขึน้ บริษทั อาจเริม่ ทีจ่ ะกูย้ มื เงินกลับมา ซึ่งน่าจะเป็ นการใช้เงินเพิม่ ทุนที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ลดหนี้เพือ่ จะไปลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ ให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ และรอเงินทีจ่ ะขยาย
งานในอนาคตต่อไป
ในประเด็นเกีย่ วกับความชัดเจนของโครงการลงทุนนัน้ บริษทั ไม่ได้มที ด่ี นิ สะสมจํานวนมากพอทีจ่ ะกําหนด
กรอบการลงทุนได้ โครงการส่วนใหญ่ของบริษทั จะเป็ นการซือ้ ทีด่ นิ แล้วนํามาพัฒนา ต่างจากบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่น ที่จ ะสามารถระบุ โครงการที่จ ะนํ าเงินเพิ่มทุนไปลงทุน ได้ช ดั เจนกว่า นี้ อย่า งไรก็ดี ขณะนี้ น่ า จะอธิบ ายได้เพียง
เป้าหมายสัดส่วนรายได้ของบริษทั ตามทีไ่ ด้ชแ้ี จงมาก่อนหน้านี้ กล่าวคือ สัดส่วนของโครงการคอนโดมิเนียมมีประมาณ
ร้อยละ 45 โครงการบ้านเดี่ยวมีประมาณร้อยละ 40 และโครงการทาวน์เฮาส์มปี ระมาณร้อยละ 15-20 โดยจะเป็ น
โครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณร้อยละ 80 และโครงการในเขตต่างจังหวัดประมาณร้อยละ 20 ซึ่ง
ในส่วนของต่างจังหวัดคงต้องดูศกั ยภาพของแต่ละจังหวัดและความต้องการในการขยายงานเพิม่ ขึน้ ก่อน นอกจากนี้
ในส่วนของแผนงานในปี หน้า บริษทั ตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเปิ ดตัวโครงการเพิม่ ขึน้ ประมาณ 25,000 ล้านบาท ถึง 30,000
ล้านบาท
นายสมคิด วงศ์ภากร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงอัตรารายรับต่อหุน้ ของบริษทั (Earning
Per Share – EPS) และเงินปนั ผลของบริษทั ในปี 2558-2560 ว่าจะลดลงหรือไม่ เนื่องจากบริษทั จะไม่มกี ารเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดเช่นทีผ่ า่ นมา
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า บริษทั ยังคงเติบโต
แบบมันคงและยั
่
งยื
่ น โดยในส่วนของประมาณการ EPS และอัตราการจ่ายเงินปนั ผลขอชีแ้ จงว่า หากพิจารณาจาก
ประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายของบริษทั ทีท่ าํ อยูน่ ่าจะเพียงพอทีจ่ ะรองรับผลกระทบทีเ่ กิดจากการเพิม่ ทุน (dilution) ได้
โดยบริษทั จะยังคงนโยบายจ่ายเงินปนั ผลเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า คือ ทีร่ อ้ ยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองต่างๆ แล้ว
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดขายที่
รอรับรู้รายได้ของบริษทั จํานวนประมาณ ห้าหมื่นล้านบาท และภาวะสินค้าคงเหลือของบริษทั ในปจั จุบนั ที่มจี ํานวน
ค่อนข้างสูง บริษทั มีแนวทางในการจัดการอย่างไร
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นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร อธิบายว่า ยอดขายรอรับรูร้ ายได้ของ
บริษทั จํานวนประมาณ ห้าหมืน่ ล้านบาท แบ่งเป็ นจํานวนประมาณเกือบ 14,000 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะรับรูเ้ ป็ นรายได้
ในปีน้ี และอีก 23,600 ล้านบาท ภายในปี 2558 และอีก 11,300 ล้านบาทภายในปี 2559 และประมาณ 1,100 ล้านบาท
ภายในปี 2560 ถึง ตามลําดับ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็ นยอดขายที่มกี ารขายไป แต่ยงั ไม่รบั รูเ้ ป็ นรายได้ เนื่องจากการ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้มกี ารส่งมอบให้ลกู ค้าและต้องมีการชําระราคาครบถ้วนก่อนในด้านสินค้าคงเหลือของ
บริษทั โดยปกติแล้วบริษทั จะมีสนิ ค้าคงเหลือหรือสินค้าทีเ่ สร็จแล้วแต่ยงั ขายไม่ได้ อยู่ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท
ซึ่งมีสดั ส่วนทีส่ งู ขึน้ ในครึง่ ปี แรก เนื่องจากบริษทั ประสบปญั หาเรื่องของการคืนจากลูกค้ามาบ้าง อันเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ ในช่ ว งที่ผ่ า นมา แต่ ณ ป จั จุ บ ัน นี้ ไ ด้ม ีส ดั ส่ว นที่สูง ขึ้น มาประมาณ 8,500-9,000 ล้า นบาท ซึ่ง ในช่ ว งที่
เศรษฐกิจดี จะเห็นว่ารอบในการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษทั จะมีการหมุนเวียนภายใน 1 เดือน แต่ในช่วง
ปลายปีทแ่ี ล้วจนถึงครึง่ ปี แรกทีผ่ า่ นมา เกิดปญั หาความขัดแย้งภายในประเทศอันส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ซึง่ ทํา
ให้ยอดขายเติบโตช้าลง ประกอบกับมีการคืนบ้านที่ได้มกี ารขายไปแล้วมากขึ้นซึ่งในขณะนี้ยงั อยู่ในระดับที่บริหาร
จัดการได้ โดยบริษทั ยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะลดราคาเพื่อเร่งการขายสินค้าเหล่านี้ออกไป เนื่องจากเชื่อว่า สภาพเศรษฐกิจ
กําลังกลับสูส่ ภาวะปกติ โดยจะมีการปรับแผนการตลาดเพือ่ ขยายกลุม่ ฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ เพือ่ เร่งยอดขายต่อไป
ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าว สอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับแผนงานของบริษทั เพื่อรองรับการเปิ ด AEC ในปลายปี
2558 และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ หากมีการออกกฎหมายภาษีทรัพย์สนิ
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร ชี้แจงดังนี้ แผนงานของบริษทั ที่จะ
รองรับการเปิ ด AEC จะเป็ นแผนเชิงรับมากกว่าแผนเชิงรุก กล่าวคือ บริษทั มองว่าศักยภาพของประเทศไทยยังมีอยูส่ งู
ดัง นัน้ ภาครัฐ สามารถลงทุน ในเรื่อ งสาธารณู ป โภค และโลจิส ติก ส์ต่ า งๆ ได้ต ามแผนที่ว างไว้ เนื่ อ งจากเราอยู่ใ น
ภูมปิ ระเทศทีเ่ อือ้ อํานวยกับประเทศอื่นทีจ่ ะต้องผ่านทางด้านตะวันออกไปตะวันตก, จากอินเดียไปเวียดนาม, จากเหนือ
ไปใต้ หรือจากจีนใต้ไปสิงคโปร์ ซึ่งต้องผ่านประเทศไทยทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงมีศกั ยภาพที่จะเป็ นศูนย์กลางการติดต่อของ
AEC ได้ ซึ่งเมื่อเกิด AEC ขึ้น บริษทั คาดว่าจะมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากขึน้ น่ าจะทําให้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์มกี ารขยายตัวมากขึน้ เช่นกัน ส่วนในประเด็นของกฎหมายภาษีทรัพย์สนิ เนื่องจากบริษทั ไม่ได้มที ว่ี ่าง
เปล่าทีไ่ ม่ได้ทาํ ประโยชน์ หรือ land bank จํานวนมาก คาดว่าการเรียกเก็บภาษีดงั กล่าวไม่น่าจะกระทบกับบริษทั มาก
นักเมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอื่น
ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าว สอบถามเพิม่ เติมต่อไปถึงสัดส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่นของบริษทั เมื่อเทียบ
กับรายได้จากการขาย และมุมมองของบริษทั เกีย่ วกับแนวคิดทีจ่ ะหาพันธมิตรต่างชาติมาร่วมลงทุน
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ชีแ้ จงว่า รายได้คา่ เช่าและค่าบริหาร
ของบริษทั ในปจั จุบนั อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 3ของรายรับทัง้ หมด เนื่องจากรายได้สว่ นใหญ่ของบริษทั ทีเ่ ติบโตขึน้ เป็ น
รายได้ทม่ี าจากการขาย ส่วนในประเด็นการหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนนัน้ บริษทั ค่อนข้างเปิดกว้าง อย่างไรก็ตาม
พันธมิตรทีเ่ ข้ามาร่วมลงทุนจะต้องนํามาซึง่ เทคโนโลยี การก่อสร้าง หรือการตลาดใหม่ๆ ในส่วนทีบ่ ริษทั ยังด้อยอยู่ เพื่อ
มาเสริมให้เกิดประโยชน์ดว้ ย เนื่องจากบริษทั ไม่ตอ้ งการให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์หรือเอาเปรียบบริษทั จากแบรนด์ท่ี
แข็งแกร่งของเรา
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นายพรศักดิ ์ ฮ้อศิรมิ านนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดแก่ผถู้ อื หุน้
เดิมอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จะเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร อธิบายดังนี้ การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน
ของบริษทั ในคราวนี้ มีจุดประสงค์หลักทีจ่ ะเสนอให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมทัง้ หมด โดยทีก่ ารเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัดจะ
มีเฉพาะในกรณีทม่ี หี นุ้ เหลือจากการจองซือ้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมแล้วเท่านัน้ บริษทั จึงนําหุน้ ส่วนทีเ่ หลือนี้ไปจัดสรรได้ อีกทัง้
ราคาทีจ่ ะจัดสรรต้องเป็ นราคาทีไ่ ม่ต่าํ กว่าราคาทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัว
เฉลีย่ ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดเกีย่ วกับใบสําคัญแสดง
สิทธิ SIRI-W2 ระยะเวลาในการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ายคือเมือ่ ใด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนงานที่
วางไว้ คาดว่ากําหนดการใช้สทิ ธิแปลงสภาพครัง้ แรก คาดว่าจะเป็ นเดือนธันวาคม 2558 และครัง้ สุดท้ายในเดือน
ธันวาคม 2560
ทัง้ นี้ รายละเอียดและข้อกําหนดทีส่ าํ คัญอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 และ ESOP # 7
มีสาระสําคัญทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น อัตราการใช้สทิ ธิกาํ หนดให้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
และราคาการใช้สทิ ธิกาํ หนดไว้ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุน้ รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ หากมีเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ เพือ่ รองรับการปรับสิทธิ บริษทั จะต้องดําเนินการตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิและตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ทุกประการ กล่าวคือ บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขในการปรับสิทธิเมือ่ มีเหตุการณ์ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเงือ่ นไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทม่ี ลี กั ษณะตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่
และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) เมือ่ บริษทั มีการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาตํ่า (ค) เมือ่ บริษทั มี
การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) เมือ่ บริษทั จ่ายเงินปนั ผล
ทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ (จ) เมือ่ บริษทั จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ (ฉ) เมือ่ มีกรณีอ่นื ใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีท่ าํ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SIRI-W2 จะได้รบั เมือ่ มีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ด้อยไปกว่าเดิม เป็ นต้น โดยในส่วน
ของรายละเอียด มอบหมายให้ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจพิจารณากําหนด
เงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับ หรือเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ ภายใต้ขอ้
กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดไว้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับสิทธิ
ในใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ดังกล่าวจะมีลกั ษณะเดียวกันตามหลักเกณฑ์การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7
(โครงการ ESOP # 7) ตามทีไ่ ด้มกี ารระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกประการ บริษทั จึงขอชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้
ทราบรายละเอียดเกีย่ วกับการปรับสิทธิของของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ไว้ในทีป่ ระชุมนี้ดว้ ย
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เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั และการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1.07 บาท ควบคู่กบั
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) จํานวน
ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ ย
โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ควบคูก่ บั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซึง่ จะจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (อัตราส่วน 3:1:1)
ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หุน้ ละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) ราคาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว 2.50 บาท
(สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุน้ (เว้นแต่ในกรณีมกี ารปรับสิทธิ) ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ
คํานวณให้ปดั เศษนัน้ ทิง้
และผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องใช้สทิ ธิจองซือ้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W2 ทัง้ หมดในคราวเดียวและเป็ นไปตามสัดส่วน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ก) และ (ข) นัน้ ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ดังนี้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 1.30 บาท เศษของหุน้ ให้ปดั ทิง้


จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท เพือ่ รองรับ
การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
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ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ นัน้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้ เกิน
กว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิกต็ ่อเมือ่ มีหนุ้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซือ้
ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ มีดงั ต่อไปนี้
กรณีมหี นุ้ เหลือมากกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดงความจํานงในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือ้ หุน้
ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจํานวนทีแ่ สดงความจํานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
กรณีมหี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
จะได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิรายนัน้ ๆ (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคํานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้ จํานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่าจองซือ้ แล้ว
(ข) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ กี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้
(ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคํานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกิน
จํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ ให้ดาํ เนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธกี ารในข้อ (ข) นี้จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณีใด
จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิใดถือครองหุน้ ของบริษทั ในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ อ้ งทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนข้อจํากัด
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั
ซึง่ ปจั จุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั ได้
ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายทัง้ หมดของบริษทั
ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมข้างต้น บริษทั จะดําเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลืออยูด่ งั กล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิยาม
ทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทัง้ นี้ บุคคลในวงจํากัดต้องไม่ใช่บุคคลที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั
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ราคาเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนด
ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรือ่ ง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพือ่ การ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
ในการนี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารมอบอํานาจ โดยมอบหมายให้ประธานอํานวยการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ มีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจําเป็ นต่อการเพิม่ ทุน รวมทัง้ การออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใน
ครัง้ นี้ โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึง
(1) กําหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แ ก่ผู้ถือหุ้น เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทีไ่ ม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ในราคาไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
(2) กําหนดหรือเปลีย่ นแปลงรายละเอียดและเงือ่ นไขทีจ่ าํ เป็ น และ/หรือเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอ
ขาย และ/หรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา
วิธกี ารจองซือ้ และชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วกับใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2
(3) กําหนดชื่อบุคคลในวงจํากัดทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
(4) เปลีย่ นแปลงวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ตลอดจนดําเนินการ
ใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขตทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(5) ดําเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจําเป็ นได้ตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย
และ/หรือจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็จลุลว่ ง ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง การเจรจา การจัดทํา ลงนาม และ/
หรือแก้ไขเพิม่ เติมคําขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นหรือเกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลักทรัพย์
และ/หรือการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปนี้
- เจรจา หรือเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลีย่ นแปลงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และพิจารณา
เลือกตัวแทนรับจองซือ้ หุน้
และ/หรือ ทีป่ รึกษา หรือ ตัวแทน ทีจ่ าํ เป็ นในการจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้น
แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจํากัด
- ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการ
จัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และต่อบุคคลในวงจํากัด และการจดทะเบียนซือ้ ขายหุน้
สามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิม่ ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และติดต่อ
สือ่ สารกับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,739,266,288 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,464,283,324 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 92.6461
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
274,982,964 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 7.3539
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
558,196 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั
แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร/พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย
ครัง้ ที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั เห็นว่า เพือ่ ให้กรรมการและพนักงานมีสว่ นร่วมในความเป็ นเจ้าของ
บริษทั
และเพือ่ เป็ นสิง่ จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานกับบริษทั ในระยะ
ยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบตั งิ านและการดําเนินธุรกิจของบริษทั ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้พจิ ารณาโครงการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั
และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ในการนี้ บริษทั มีความจําเป็ นต้องทําการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดังจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั โิ ครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั
ย่อย ครัง้ ที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด

ซึง่ มีสาระสําคัญของคําถามและคําตอบโดยสรุป

ดังนี้
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ESOP # 7 นี้มกี ารจัดสรรให้กรรมการของบริษทั บ้างหรือไม่ อย่างไร และจะมีการกําหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้
(silence period) ด้วยหรือไม่
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร ชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษทั จะ
ไม่ได้รบั การจัดสรร ESOP # 7 อย่างไรก็ดี จะมีเพียงกรรมการของบริษทั ย่อยบางคนซึ่งเป็ นพนักงานที่บริษทั
มอบหมายให้ไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั ที่มรี ายชื่อเปิ ดเผยไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรร ESOP # 7
ในประเด็นการกําหนดระยะเวลาห้ามขายนัน้ ไม่มกี าํ หนดไว้ เนื่องจากบริษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทะยอย
ใช้สทิ ธิได้ปีละร้อยละ 20 ของจํานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรร ประกอบกับในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ แต่ละครัง้ หากมีสว่ นต่างระหว่าง
ราคาใช้สทิ ธิกบั ราคาตลาดในขณะนัน้ พนักงานจะต้องชําระภาษีเงินได้ในเดือนทีใ่ ช้สทิ ธินนั ้ ทันที ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นว่า
การทีจ่ ะกําหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silence Period) แก่พนักงานนัน้ จะเป็ นภาระหนักแก่พนักงาน และไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามเพิม่ เติมว่า หากพนักงานไม่ใช้สทิ ธิในปี แรก ในปี ถดั ไปจะ
ใช้สทิ ธิได้ในลักษณะใด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร อธิบายว่า หากปีแรกพนักงานไม่ใช้
สิทธิ ถือว่าในปี ท่ี 2 พนักงานสามารถใช้สทิ ธิได้รอ้ ยละ 40 และหากถ้าปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2 พนักงานไม่ใช้สทิ ธิ พนักงาน
ก็จะสามารถใช้สทิ ธิได้รอ้ ยละ 60 ในปีท่ี 3 (ยอดสะสมของปีท่ี 1-3)
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ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า นางโอบอุม้ จูตระกูล มีความเกี่ยวพันอย่างไรกับ นายอภิชาติ
จูตระกูล
นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า นางโอบอุ้ม จูตระกูล
มีความเกีย่ วข้องเป็ นลูกพี-่ ลูกน้องของตน และทํางานในฐานะพนักงานของบริษทั คนหนึ่ง
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั โิ ครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7
(โครงการ ESOP # 7) และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 300,000,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของ
บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ดว้ ย


จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท เพือ่ รองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7


ในการนี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารมอบอํานาจ โดยมอบหมายให้ประธานอํานวยการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ มีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจําเป็ นต่อการเพิม่ ทุน รวมทัง้ การออกและจัดสรรหลักทรัพย์
ในครัง้ นี้ โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึงการกําหนดหรือเปลีย่ นแปลงรายละเอียด เงือ่ นไขและวิธกี ารทีจ่ าํ เป็ น และ/หรือ
เกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วิธกี ารจอง การใช้สทิ ธิ
และการชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วกับใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดําเนินการ
ใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขต
ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ติ ามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,677,878,315 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
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จํานวน
3,665,869,718 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
9,683,401 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
2,325,196 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

99.6735
0.2633
0.0632

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 5. พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่ องมาจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั จําเป็ นต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตาม
เงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจาก
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จํานวนไม่เกิน
143,175,210 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตามเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวนไม่เกิน 143,175,210 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตามเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SIRI-W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ตามทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
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ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,739,539,290 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,474,259,726 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 92.9061
 เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
265,279,564 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 7.0939
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
300,196 เสียง
 โดยมีผถู้ อื หุน้ งดออกเสียง จํานวน
(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ แต่ไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีง่ ดออกเสียง)
วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W2 ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 7 รวมทัง้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามรายละเอียด
ในวาระที่ 3 – 5 ข้างต้น จึงจําเป็ นทีบ่ ริษทั จะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั และผลจากการเพิม่ ทุนข้างต้น บริษทั
จะต้องขออนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ขึน้ อีกจํานวนไม่เกิน
8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด
ตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ทัง้ นี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบเพือ่ ลงคะแนนเสียง หากไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็ นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั ใิ นวาระนี้
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอ
แก้ไขเพิม่ เติม ดังนัน้ ประธานฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี้
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ขึน้ อีกจํานวนไม่เกิน
8,209,037,423.44 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวนไม่เกิน 7,671,997,592 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.07 บาท
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน เป็ นดังต่อไปนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
19,823,634,538.57
แบ่งออกเป็ น
18,526,761,251
มูลค่าหุน้ ละ
1.07
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
18,526,761,251
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-

บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิน้ 3,739,839,486 หุน้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวน
3,472,424,214 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
267,034,076 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 ไม่เห็นด้วย
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จํานวน
381,196 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

92.8496
7.1403
0.0101

(คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)
วาระที่ 7. พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาํ หนด
ไว้วา่ ผูถ้ อื หุน้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพือ่ พิจารณาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
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และเมือ่ ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 แล้ว ประธานฯ ในฐานะผูด้ าํ เนินการประชุม จึงได้
แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว
จากนัน้ จึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ มิได้บรรจุไว้ในวาระการ
ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามถึงกระแสเงินสดของบริษทั ทีม่ ยี อดติดลบมาหลายปี อยากทราบว่า
เมือ่ ใดจึงจะเริม่ เป็ นบวก
นายวัน จัก ร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบตั ิการ อธิบายว่า กระแสเงินสดที่ติดลบ
ดังกล่าวเกิดจากการนําไปใช้ในการลงทุนของบริษทั ซึง่ ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั มีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดทําให้เกิด
สภาวะดังกล่าว ซึง่ ในระยะต่อไปเมื่อมีการปรับการขยายตัวให้มคี วามสมดุลมากขึน้ ตามแผนงาน จะส่งผลให้กระแสเงิน
สดเริม่ กลับมาเป็ นบวกในระยะ 1 ถึง 2 ปีขา้ งหน้า
นายกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การทีบ่ ริษทั มีช่อื แบรนด์จาํ นวนมาก
จนบุคคลภายนอกสับสน มีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไร
นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษทั มีความจําเป็ นทางด้านการตลาดที่
จะต้องแยกแยะชื่อแบรนด์ เนื่องจากโครงการทีบ่ ริษทั ทําอยูใ่ นปจั จุบนั มีหลายระดับราคา และกลุม่ ลูกค้า ซึง่ มีลกั ษณะ
Life Style ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจจะต้องการแสดงถึงตัวตนผ่านทางการเลือกใช้สนิ ค้าทีร่ วมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์
ด้วย บริษทั จึงจําเป็ นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรือ่ งนี้ โดยการสร้างแบรนด์ให้หลากหลายเพือ่ รองรับกับ
ความหลากหลายของลูกค้าในปจั จุบนั แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั เชื่อมันในความแข็
่
งแกร่งของแสนสิร ิ ดังนัน้ ในอนาคต
บริษทั จะลดการใช้จา่ ยในส่วนของแบรนด์ยอ่ ยๆ ทีม่ อี ยูล่ ง เพื่อใช้ประโยชน์จากแบรนด์แสนสิรใิ ห้เต็มทีต่ ่อไป
นายเชีย่ วชาญ พรไตร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารของปีท่ี
ผ่านมาอยูท่ เ่ี ท่าใด
นายวันจักร์ บุรณศิร ิ กรรมการและประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร ชีแ้ จงว่า ในปีทผ่ี า่ นมาค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารมีสดั ส่วนค่อนข้างสูงอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 25 แต่ในปีน้ีคาดว่าจะลดลงมาอยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 18-19
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม และไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานในทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม
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ปิดประชุมเวลา 16.10 น.
อนึ่ง หลังจากเริม่ การประชุมได้มผี ถู้ อื หุน้ ทยอยมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวนผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ ขึน้ จาก ณ เวลาทีเ่ ปิ ดประชุม รวมทัง้ สิน้ เป็ น 1,464 ราย นับ
จํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 3,739,625,974 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.76 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั

ลงชื่อ

-โกวิทย์ โปษยานนท์(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ

-นพพร บุญถนอม(นายนพพร บุญถนอม)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
/ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

-จินดา เอีย่ มศริยารักษ์(นางสาวจินดา เอีย่ มศริยารักษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

1. ประเภท

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2) ทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้

2. ชนิ ด

ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

3. จํานวนที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย

4. ราคาเสนอขายต่อหน่ วย

-0- บาท (ศูนย์บาท)

5. อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ (อาจปลีย่ น
แปลงในภายหลังตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)

6. ราคาการใช้สิทธิ

2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการ
ใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ

7. อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

3 ปีนบั แต่วนั ทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

8. วิ ธีการเสนอขาย

บริษทั จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ควบคู่กบั การเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน โดยจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้ น ส า มั ญ นี้ ใ ห้ แ ก่
ผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มรี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใน
วันทีบ่ ริษทั กําหนดให้เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record date) ทีม่ ี
สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ซึ่งได้แก่วนั ที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ทัง้ นี้ บริษทั จะเสนอขาย 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน หากคํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิต่าํ กว่า
1 หน่วย ให้ปดั เศษดังกล่าวทิง้

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 1 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

9. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ

บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิตาม
เงือ่ นไขในการปรับสิทธิเมือ่ มีเหตุการณ์ตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
และเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทม่ี ลี กั ษณะตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เช่น (ก) เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) เมือ่ บริษทั มีการเสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาตํ่า (ค) เมือ่ บริษทั มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) เมือ่ บริษทั
จ่ายเงินปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ (จ) เมือ่
บริษทั จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราทีร่ ะบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
(ฉ) เมือ่ มีกรณีอ่นื ใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีท่ าํ ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะได้รบั เมือ่ มีการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม เป็ นต้น

10. จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.92 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ คํานวณหลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน จํานวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เรียบร้อยแล้ว ในอัตราการจองซือ้ 3 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิง้ ) โดยเสนอขายควบคูก่ บั
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
การคํานวณสัดส่วนของหุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
กับทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชําระแล้วของบริษทั เป็ นดังนี้
ร้อยละของจํานวนหุน้ รองรับ

=

จํานวนหุน้ รองรับ SIRI-W2 + จํานวนหุน้ รองรับ SIRI-W1 + จํานวนหุน้ รองรับการปรับสิทธิ SIRI-W1
ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว + หุน้ ทีจ่ ะเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้

=
=

3,614,411,191 + 1,138,584,288 + 143,175,210
9,647,394,375 + 3,614,411,191
ร้อยละ 36.92

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 2 ของจํานวน 8 หน้า

x 100

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยที่
จํานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 เท่ากับ
3,614,411,191 หุน้
จํานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 (เฉพาะที่
ยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557) เท่ากับ 1,138,584,288 หุน้
จํานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
SIRI-W1 เท่ากับ 143,175,210 หุน้
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชําระแล้ว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
เท่ากับ 9,647,394,375 หุน้
หุน้ ทีจ่ ะเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้
เท่ากับ 3,614,411,191 หุน้
11. วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรือบุคคลที่ประธาน
อํานวยการและกรรมการผู้จดั การใหญ่มอบหมายเป็ นผู้มอี ํานาจในการ
กําหนดภายหลังจากได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

12. ระยะเวลาเสนอขาย

บริษทั จะดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดย
มอบหมายให้ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือบุคคลที่
ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมายเป็ นผูพ้ จิ ารณา
กําหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดต่อไป

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 3 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

13. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ แรก
เมื่อครบ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันเริม่ ใช้สทิ ธิ”) โดย
วัน กํ า หนดการใช้ส ิท ธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ คือ วัน ทํา การสุด ท้า ย
ของทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม)
ของแต่ละปี ป ฏิทินภายหลังจากวันเริม่ ใช้สทิ ธิ ตลอดอายุของใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ ทัง้ นี้ วันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ายของ
สิน้ ไตรมาสหลังจากวันเริม่ ใช้สทิ ธิ และกําหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะ
ตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 3 ปี นับแต่แสดงสิทธิ ในกรณี
ทีว่ นั กําหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของบริษทั ให้เลื่อน
วัน กํา หนดใช้ส ิท ธิค รัง้ สุดท้า ยดัง กล่า วเป็ น วัน ทํา การสุดท้า ยก่อ นหน้ า
วันกําหนดใช้สทิ ธิ

14. ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

บริษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิ ด
จากการใช้สิทธิ

บริษทั จะนําหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ข้อกําหนดกรณี ที่มี
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลืออยู่

บริษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลืออยูท่ งั ้ จํานวน

17. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น

เนื่องจากบริษทั มีมติให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1) ให้ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอัตราส่วนการจองซือ้ 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 1.30 บาท อย่างไรก็ตาม กรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนข้างต้น ให้จดั สรร
และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
ไม่ต่ํากว่าราคาทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ข้างต้น และ
จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ บริษทั

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 4 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(2) ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
และได้รบั การจัดสรรหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ โดยไม่ คิด มู ล ค่ า ทัง้ นี้ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ
2.50 บาท
ดังนัน้ ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ จึงเป็ นต่อไปนี้
กําหนดให้
Qo = จํานวนหุน้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก่อนการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
Qr = จํานวนหุน้ ใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เท่ากับ
3,614,411,191 หุน้
Qw = จํานวนหุน้ ใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เท่ากับ
3,614,411,191 หุน้
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ =
1 - [Qo /(Qo+Qn)]
โดยที่
Qo = จํานวนหุน้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม เท่ากับ 9,647,394,375 หุน้ + Qr
Qn = จํานวนหุน้ ที่เพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นดังนี้ Qn = Qr + Qw

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 5 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผลกระทบด้าน Control Dilution
ก. ผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นผู้ใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิ
แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทัง้ จํานวน ผูถ้ อื หุน้ เดิมจะ
ไม่ได้รบั ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้
ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้สทิ ธิจ องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่น ที่
ไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRIW2 ทัง้ จํานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิในการออก
เสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิมลดลงในอัตราร้อยละ 21.42
อนึ่ง ผลกระทบด้าน Control Dilution ข้างต้น อาจมีการ เปลี่ย นแปลงไป
ตามจํานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและได้รบั การจัดสรรหุน้
2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ =
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
Po = ราคาเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ซึง่ เท่ากับหุน้ ละ 2.35 บาท
Pr =

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุ้น
เดิม เท่ากับหุน้ ละ 1.30 บาท
Pw = ราคาใช้สทิ ธิของใบสํา คัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เท่ากับหุน้ ละ 2.50 บาท

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 6 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยที่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =
=
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =
=

(PoQo + PrQr)/ (Qo + Qr)
2.11
(PoQo+PrQr+PwQw)/Qo+Qr+Qw)
2.23

ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและได้รบั การจัดสรรหุน้ หากมีการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นี้ทงั ้ จํานวนแล้ว จะไม่ม ี
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคา
ตลาดหลังการเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร =
(EPSo – EPSn)/EPSo
โดยที่
EPSo = กําไรสุทธิ/Qo
EPSn = กําไรสุทธิ/(Qo+Qn) โดยที่ Qn = Qr + Qw
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น และการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูจ้ องซื้อหุ้นเพิม่ ทุนและได้รบั การ
จัดสรรหุน้ แล้ว หากมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้
ทัง้ จํานวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร เท่ากับร้อยละ 42.83

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 7 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRI-W2)
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

18. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรือบุคคลที่ประธาน
อํานวยการและกรรมการผู้จดั การใหญ่มอบหมายเป็ นผู้มอี ํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการต่าง ๆ อัน
จําเป็ นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้าจด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย ตลอดจนดํา เนิ น การขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

19. นายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRI-W2 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 8 ของจํานวน 8 หน้า

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร /พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7 (ESOP # 7)
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของ
บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั ย่อย ในครัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเสนอขาย
1.1 เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร/พนักงาน มีสว่ นร่วมในความเป็ นเจ้าของบริษทั
1.2 เพือ่ เป็ นสิง่ จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผบู้ ริหาร/พนักงานในการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
1.3 เพือ่ เป็ นสิง่ จูงใจบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานกับบริษทั ในระยะยาว
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2.1

ประเภทและชนิ ดของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และเปลีย่ น
มือไม่ได้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงือ่ นไขในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทก่ี าํ หนด
ได้แก่ กรณีทผ่ี ทู้ รงใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวติ สาบสูญ ไร้ความสามารถ
หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) หรือในกรณีอ่นื ที่
ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะพิจารณาเห็นสมควร
(ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

2.2

จํานวนที่เสนอขาย

300,000,000 หน่วย

2.3

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย

-0- บาท

2.4

ราคาเสนอขายต่อหน่ วย -0- บาท

2.5

วิ ธีการจัดสรร

จัดสรรให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด
(มหาชน) และ/หรือบริษทั ย่อย

2.6

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ทัง้ นี้ อัตราการ
ใช้สทิ ธิอาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ

2.7

ราคาการใช้สิทธิ
(ต่อหน่ วย)

2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ทัง้ นี้ ราคาการใช้สทิ ธิอาจเปลีย่ นแปลง
ภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ

2.8

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

สรุปข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการ ESOP # 7 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 1 ของจํานวน 10 หน้า

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร /พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7 (ESOP # 7)
2.9 จํานวนหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ที่จะจัดสรรและสํารองไว้
เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

300,000,000 หุน้ คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 3.11 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ณ วันทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั โิ ครงการนี้

2.10 การปรับสิ ทธิ

บริษทั จะทําการปรับ หรือ เปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ
ของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามวิธกี ารคํานวณทีจ่ ะกําหนดต่อไป ในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ทก่ี าํ หนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/
หรือประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้
ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั เป็ นผูม้ อี าํ นาจ
พิจารณากําหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับ หรือ
เปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ ภายใต้ขอ้ กฎหมาย ประกาศ
และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดไว้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

2.11 ระยะเวลาการใช้สิทธิ

เว้นแต่จะอยูใ่ นระยะเวลาห้ามใช้สทิ ธิชวคราว
ั่
ตามทีป่ ระธานอํานวยการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะประกาศกําหนด เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั อยูใ่ น
ระหว่างดําเนินการออกและเสนอขายหุน้ ใหม่ หรือ กรณีอ่นื ๆ ซึง่ จะกําหนด
ต่อไปโดยประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือ บุคคลที่
ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมาย ผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามจํานวนทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
ใช้สทิ ธิได้ในแต่ละปีตามทีร่ ะบุในวรรคถัดไปได้เดือนละหนึ่งครัง้ ในวันทําการ
สุดท้ายของทุกเดือนปฏิทนิ นับตัง้ แต่เดือนแรกทีไ่ ด้รบั การยืนยันการจัดสรร
จากบริษทั ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดใช้สทิ ธิ”) และ
สามารถใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายได้ในวันทีใ่ บสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 5 ปี
หากวันครบอายุดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทําการของบริษทั ให้ผถู้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายได้ในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้า
วันหยุดนัน้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี ที่ 1 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในจํานวน
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีแ่ ต่ละคน
ได้รบั จัดสรรจากบริษทั

สรุปข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการ ESOP # 7 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 2 ของจํานวน 10 หน้า

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร /พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7 (ESOP # 7)

ทัง้ นี้ หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทีย่ งั ใช้สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีส่ ามารถใช้สทิ ธิได้ในปีท่ี 1 อยูเ่ ท่าใด ให้สามารถนําไปใช้
สิทธิได้ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้ สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิตามโครงการ
ปี ที่ 2 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในจํานวน
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีแ่ ต่ละคน
ได้รบั จัดสรรจากบริษทั
ทัง้ นี้ หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทีย่ งั ใช้สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีส่ ามารถใช้สทิ ธิได้ในปีท่ี 2 อยูเ่ ท่าใด ให้สามารถนําไปใช้
สิทธิได้ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้ สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิตามโครงการ
ปี ที่ 3 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในจํานวน
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีแ่ ต่ละคน
ได้รบั จัดสรรจากบริษทั
ทัง้ นี้ หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทีย่ งั ใช้สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีส่ ามารถใช้สทิ ธิได้ในปีท่ี 3 อยูเ่ ท่าใด ให้สามารถนําไปใช้
สิทธิได้ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้ สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิตามโครงการ
ปี ที่ 4 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในจํานวน
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีแ่ ต่ละคน
ได้รบั จัดสรรจากบริษทั
ทัง้ นี้ หากมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทีย่ งั ใช้สทิ ธิไม่ครบตาม
จํานวนทีส่ ามารถใช้สทิ ธิได้ในปีท่ี 4 อยูเ่ ท่าใด ให้สามารถนําไปใช้
สิทธิได้ในปีถดั ๆ ไปจนสิน้ สุดระยะเวลาการใช้สทิ ธิตามโครงการ
ปี ที่ 5 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ในจํานวน
ไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีแ่ ต่ละคน
ได้รบั จัดสรรจากบริษทั
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ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดง
2.12 ระยะเวลาแจ้งความจํานง ในระหว่างระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
ความจํานงทีจ่ ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ต่อบริษทั ได้ระหว่างวันที่ 1
ในการใช้สิทธิ
ถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนปฏิทนิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของ
วันทําการของบริษทั นับตัง้ แต่เดือนแรกทีต่ นสามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หากวันที่ 25 ของเดือนปฏิทนิ ใด ตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษทั วันสุดท้ายทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถแสดงความจํานงทีจ่ ะ
ใช้สทิ ธิได้ในเดือนนัน้ ได้แก่วนั ทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนัน้
2.13 ตลาดรอง

บริษทั จะไม่นําใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รายชื่อกรรมการที่จะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครัง้ นี้ และจํานวนที่แต่ละรายได้รบั
การจัดสรร
3.1 รายชื่อกรรมการของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน) ที่จะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ออกในครัง้ นี้ และจํานวนที่แต่ละรายได้รบั การจัดสรร
- ไม่ม ี –
3.2 รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ย่อยที่จะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครัง้ นี้ และจํานวน
ที่แต่ละรายได้รบั การจัดสรร (ทัง้ นี้ บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ฐานะผูบ้ ริ หาร/พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบุคคลดังกล่าว
ได้รบั มอบหมายจากบริ ษทั ให้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อยด้วย ดังนัน้ จึงต้องถือว่า
เป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551)

สรุปข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการ ESOP # 7 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

หน้า 4 ของจํานวน 10 หน้า

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 : บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
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ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

นายฒาลิน
นายอุทยั
นายเมธา
นายนพพร
นายมนเธียร
นายชาญ
นายภูมภิ กั ดิ ์
นายจิรายุ
นางโอบอุม้
นางนิรดา

เอีย่ มฐิตวิ ฒ
ั น์
อุทยั แสงสุข
อังวัฒนพานิช
บุญถนอม
สร้อยสุวรรณ
ศิรริ ตั น์
จุลมณีโชติ
อาชาเจริญสุข
จูตระกูล
วงศ์อนันต์กุล

ตําแหน่ ง

กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
กรรมการของบริษทั ย่อย
รวม

จํานวนหน่ วย
ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ *

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
ที่ได้รบั
(ของโครงการ)
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิน 10,560,000 ไม่เกิน 3.52%
ไม่เกิ น 105,600,000 ไม่เกิ น 35.20%

หมายเหตุ * จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสงู สุดซึง่ ผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงาน (ทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ย่อย)
จะได้รบั จัดสรร
โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึน้ อยูก่ บั การ
พิจารณาจากคุณสมบัตติ าํ แหน่ง อายุงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละรายเป็ นสําคัญ
4. รายชื่อผูบ้ ริ หาร/พนักงานที่จะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทงั ้ หมดที่ออกในครัง้ นี้ และจํานวนที่แต่ละรายได้รบั การจัดสรร
- ไม่ม ี –
5. ผลกระทบที่จะมีต่อผูถ้ ือหุ้นจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครัง้ นี้
5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด จํานวน 300,000,000 หน่วย ในราคาการใช้สทิ ธิ (ต่อ
หน่วย) 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ของบริษทั เนื่องจากราคาการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ดังกล่าว เป็ นราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด (ไม่มสี ว่ นลดจากราคาตลาด) ทัง้ นี้ บนสมมุตฐิ านราคาตลาดก่อน
เสนอขายที่ 2.351 บาท ต่อหุน้ ซึง่ เป็ นราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ ย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั โิ ครงการและกําหนดราคาการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการนี้ (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557– ข้อมูลจาก www.set.or.th)
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5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิ ม (control dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดจํานวน 300,000,000 หน่วย โดยที่ ณ วันทีท่ ป่ี ระชุม
คณะกรรมการมีมติอนุ มตั โิ ครงการนี้ บริษทั มีหนุ้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดจํานวน 9,647,394,375 หุน้ จะมีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 3.02 ของส่วนแบ่ง
กําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคํานวณจากจํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวน
หุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว กับ (2) จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
300,000,000
(9,647,394,375 + 300,000,000)

= ร้อยละ 3.02

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษทั จะเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 12
กันยายน 2557 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) ควบคูก่ บั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (SIRIW2) ในอัตรา 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ซึง่ มีจาํ นวนไม่เกิน 3,614,411,192 หุน้ (“หุ้นเพิ่ มทุนใหม่”) พร้อมๆ กับการ
อนุมตั โิ ครงการ ESOP # 7 นี้ ดังนัน้ หากคํานวณโดยอาศัยข้อมูลซึง่ ตัง้ อยูบ่ นสมมุตฐิ านว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิ SIRIW1 และ ESOP # 6 ทีอ่ อกจําหน่ายแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (อันได้แก่ SIRI-W1 จํานวน 1,138,584,288 หุน้ และ
ESOP # 6 จํานวน 57,254,911 หุน้ ) มีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพทัง้ หมดก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XR และหุน้ เพิม่ ทุนใหม่ท่ี
เสนอขายทัง้ หมด มีการจองซือ้ และชําระราคาครบถ้วนแล้ว จะทําให้จาํ นวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้วของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็ น
14,757,644,767 หุน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร หรือ สิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (control dilution) ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 2.03 ของส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคํานวณจากจํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้ หาร
ด้วยผลบวกของ (1) จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้วภายหลังการเพิม่ ทุนดังกล่าว กับ (2) จํานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขายครัง้ นี้
300,000,000
(14,757,644,767 + 300,000,000)

= ร้อยละ 2.03

6. หลักเกณฑ์การจัดสรร วิ ธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
6.1 หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
- จัดสรรให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษทั ย่อย
- ไม่มผี ไู้ ด้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดทีไ่ ด้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีอ่ อกในครัง้ นี้
- คุณสมบัตขิ องกรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ซึ่งมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดงั นี้
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สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร /พนักงานของบริ ษทั และ/หรือบริ ษทั ย่อย ครัง้ ที่ 7 (ESOP # 7)

(ก) มีสถานะเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ในวันทีม่ กี ารออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงวันทีม่ กี ารนําใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี คยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)
(ข) มีสถานะเป็ นพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ในวันทีม่ กี ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ (รวมถึงวันทีม่ กี ารนําใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี คยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ตามข้อ 10 ด้วย)
(ค) ในกรณี ย กเว้น ที่ไ ม่เ ป็ น ไปตามข้อ (ก) และ (ข) ให้นํ า เข้า พิจ ารณาในคณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนของบริษทั เพือ่ พิจารณาให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
(ง) จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อยแต่ละราย ไม่จําเป็ นต้องมีจํานวนเท่ากัน ทัง้ นี้ ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ของ
บริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ เลือกสรรผูบ้ ริหาร/พนักงานทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร
ในครัง้ นี้ โดยพิจารณาคุณสมบัตจิ ากตําแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุม่ เทของผูบ้ ริหาร/พนักงานแต่ละราย
6.2 วิ ธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั จะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/
หรือบริษทั ย่อย ให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการนี้
6.3 เงื่อนไขการใช้สิทธิ
(ก) กรณี กรรมการของบริ ษทั ย่อยพ้นจากตําแหน่ งตามวาระและมิ ได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้าเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสน้ิ สุดสภาพการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยเนื่องจาก
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และมิได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง บุคคลดังกล่าวสามารถใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิ ณ วันทีพ่ น้ จากตําแหน่งได้ทงั ้ จํานวนจนครบอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
(ข) กรณี เสียชีวิต สาบสูญ หรือ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของ
ตนเองได้) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสน้ิ สุดสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทั ย่อย เนื่องจากเสียชีวติ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้) ตามทีป่ ระธาน
อํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กาํ หนด ทายาท ผูอ้ นุ บาล หรือ ผูพ้ ทิ กั ษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถ
ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิ ณ เวลาดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้
ภายหลังจากทีไ่ ด้แสดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดเรียบร้อยแล้ว และเป็ นทีพ่ อใจของประธานอํานวยการ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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(ค) กรณี บริ ษทั บอกเลิ กสัญญาว่าจ้างโดยมิ ใช่ความผิดของผูบ้ ริ หาร/พนักงาน หรือการเกษี ยณอายุ
ตามปกติ หรือ การเกษี ยณอายุก่อนกําหนดอันเนื่ องมาจากบริ ษทั ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสน้ิ สุดสภาพ
การเป็ นผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย เนื่องจากบริษทั บอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของ
ผูบ้ ริหาร/พนักงาน หรือ เนื่องจากการเกษียณอายุของผูบ้ ริหาร/พนักงานตามปกติ และการเกษียณอายุก่อนกําหนด
อันเนื่องมาจากบริษทั
(ตามทีป่ ระธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กาํ หนด) ให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิ ณ วันทีเ่ ลิกสัญญาได้ทงั ้ จํานวน และสามารถใช้สทิ ธิได้ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ง) กรณี บริ ษทั บอกเลิ กสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิ ดจากความผิดของผู้บริ หาร/พนักงาน ซึ่งกําหนด
ไว้ในข้อบังคับการทํางานให้บริ ษทั สามารถเลิ กจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิน้ สุดสภาพการเป็ นผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย เนื่องจากบริษทั บอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุท่ี
เป็ นความผิดของผูบ้ ริหาร/พนักงานซึง่ ตามข้อบังคับการทํางานของบริษทั
กําหนดให้บริษทั สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสน้ิ สิทธิทจ่ี ะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ารใช้
สิทธิทงั ้ หมดทันที ณ วันทีเ่ ลิกสัญญา ทัง้ นี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีไ่ ม่ได้มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าว ให้สง่ มอบคืนให้แก่
บริษทั เพือ่ จัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร/พนักงานรายอื่นทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ภายใต้เงือ่ นไข
ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป
(จ) เหตุผลอื่น ๆ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสน้ิ สุดสภาพการเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร/พนักงาน
ของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ด้วยเหตุอ่นื นอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ (ก) ถึง (ง) ข้างต้น (รวมถึงกรณีเสียชีวติ ) บุคคล
ดังกล่า ว หรือ ผู้ร บั ประโยชน์ ข องบุ ค คลดังกล่า วตามที่ไ ด้ร ะบุช่ือไว้ใ นกรณี ท่ีบุค คลดังกล่า วเสียชีวิต ตามแต่ ก รณี
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้อกี ไม่เกินสองครัง้ กล่าวคือ ครัง้ ทีห่ นึ่ง ในวันกําหนดใช้สทิ ธิในเดือนที่สน้ิ สุด
การเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร/พนักงาน และครัง้ ที่สอง ในวันกําหนดใช้สทิ ธิในเดือนถัดจากเดือนที่สน้ิ สุดสภาพการ
เป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร/พนักงาน และหลังจากนัน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีไ่ ม่ได้มกี ารใช้สทิ ธิ ให้สง่ มอบคืนให้แก่
บริษทั เพือ่ จัดสรรแก่กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร/พนักงานรายอื่นทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด ภายใต้เงือ่ นไข
ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10 ต่อไป
(ฉ) ใบสําคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกตามโครงการนี้ไม่สามารถโอน
เปลีย่ นมือให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สทิ ธิโดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การระบุช่อื ไว้ในใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว เว้นแต่
กรณีทผ่ี ทู้ รงใบสําคัญแสดงสิทธิ สาบสูญ ไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ (ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้)
ทายาท ผูอ้ นุ บาล หรือ ผูพ้ ทิ กั ษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีไ่ ด้แสดงเอกสารทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดเรียบร้อยและเป็ นทีพ่ อใจ
ของประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แล้ว และในกรณีอ่นื ๆ ทีป่ ระธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่จะพิจารณาเห็นสมควร
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ของบริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
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(ช) ให้ประธานอํานวยการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการกําหนดเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิ
เพิม่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับระยะเวลาการห้ามใช้สทิ ธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะใช้สทิ ธิได้ในแต่ละช่วงเวลาใน
ระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งเงือ่ นไขในการใช้สทิ ธิทก่ี าํ หนดเพิม่ เติมดังกล่าวให้
กรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้รบั จัดสรรทราบพร้อมกับการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
7. ความช่วยเหลือจากบริ ษทั ในการจัดหาแหล่งเงิ นทุนแก่กรรมการ และผู้บริ หาร/พนักงาน
- ไม่ม ี –
8. สิ ทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญทีอ่ อกตามการใช้สทิ ธิของผูท้ รงใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้จะมีสทิ ธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษทั ทีอ่ อกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสทิ ธิในการรับเงินปนั ผลเมื่อมีการจ่ายปนั ผลของบริษทั
9. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครัง้ นี้
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า
ร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
10. เงื่อนไขเพิ่ มเติ มสําหรับกรณี ที่บริ ษทั ประสงค์จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่
บริษทั จะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 เพือ่ พิจารณามีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั สามารถนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิซง่ึ กรรมการหรือพนักงานได้สง่ มอบให้แก่บริษทั หรือบุคคลตามทีบ่ ริษทั กําหนด อันเนื่องมาจากการลาออก
หรือ พ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริษทั หรือพนักงานของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามทีบ่ ริษทั ได้
กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็ นการจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหาร/พนักงาน และไม่มผี บู้ ริหาร/พนักงานรายใดจะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิรวมแล้วเป็ นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ภายหลังการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ดาํ เนินการได้ตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว โดยให้นําหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิตาม ข้อ 6. มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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(2) ในกรณีเป็ นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่วา่ จํานวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหาร/พนักงานรายใด อันเป็ นผล
ให้ผบู้ ริหาร/พนักงานรายนัน้ จะได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็ นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ ก่อนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิทเ่ี คยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษทั
ต้องเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขอมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั นําใบสําคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ
หรือผูบ้ ริหาร/
พนักงานรายทีจ่ ะได้รบั การจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทัง้ ประกาศ หรือ ข้อกําหนดอื่นทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว
ด้วย
11. เงื่อนไขอื่น ๆ
ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั
หรือ บุคคลทีป่ ระธานอํานวยการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่มอบหมาย ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และให้มอี าํ นาจดําเนินการใด ๆ ตามที่
จําเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทัง้ ให้มอี ํานาจพิจารณากําหนด และ/หรือแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนให้มอี าํ นาจในการพิจารณาข้อกําหนด เงือ่ นไข และรายละเอียดใน
การเสนอขาย ต่าง ๆ เกีย่ วกับใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุทท่ี าํ ให้บริษทั ต้องออกหุน้ ใหม่เพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าทีร่ ะหว่าง
ผูท้ รงใบสําคัญแสดงสิทธิกบั บริษทั ในส่วนอื่นๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดไว้
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