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วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 

 

เรื่อง กาํหนดประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ การเพิม่ทุน การออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั SIRI-W2  

 และโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิESOP # 7 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย (1) แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 

  (2) รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั  

   (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้ 

   สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

  (3) สรุปรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

   ของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร /พนกังานของบรษิทั  

   และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่7 (ESOP # 7) 

 

 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2557 ขึน้

เมื่อวนัที ่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 16 เลขที ่ 475 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท                              

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้มีตต่ิาง ๆ โดยสรุป ดงัน้ี 

 

เรือ่งท่ี 1. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัลิดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั โดยใหล้ดทุนลง 

จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 11,641,569,085.56 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 11,614,597,115.13 บาท โดยวธิตีดัหุน้         

จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย กล่าวคอื ยกเลกิหุน้ทีส่าํรองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

ออกตามโครงการ ESOP # 5 ซึง่สิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธแิลว้ จาํนวน 25,207,449 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

 

เรือ่งท่ี 2. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัขึน้อกีจาํนวน              

ไม่เกนิ 8,209,037,422.95 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกนิ 7,671,997,592 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1.07 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

 

 ทัง้น้ี จาํนวนทุนจดทะเบยีนภายหลงัจากดาํเนินการจดทะเบยีนลดทุนของบรษิทัตามทีก่ล่าวในเรื่องที ่ 1 

ขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ประกอบดว้ย ทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ จาํนวน 10,322,711,981.25 บาท และทุนจด

ทะเบยีนทีจ่ะชาํระเพิม่เตมิ จาํนวน  1,279,547,942.93 บาท บนสมมตฐิานว่า ในวนัที ่30 กนัยายน 2557 จะมกีารใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 
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  - จะมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 

(SIRI-W1) จาํนวน 975,650,633 หน่วย และจะมกีารออกหุน้รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 

จาํนวน 1,138,584,288 หุน้  

 

  - จะมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ภายใต้

โครงการ ESOP # 6 ซึง่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย จาํนวน 49,061,621 หน่วย 

และจะมกีารออกหุน้รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 6 จาํนวน 57,254,911 หุน้  

 

  ดงันัน้ การเพิม่ทุนจาํนวน 8,209,037,422.95 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวนไม่เกนิ 

7,671,997,592 หุน้ดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาปรบัลดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 และ 

ESOP # 6 ในวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 ซึง่เป็นวนัทีจ่ะสามารถกาํหนดจาํนวนทีแ่น่นอนของทนุจดทะเบยีนและทุนที่

เรยีกชาํระแลว้ 

   

  ในการน้ี มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจกาํหนดจาํนวนการเพิม่ทุน

ทีแ่น่นอนหลงัจากทีม่กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 และ ESOP # 6 ในวนัที ่ 30 กนัยายน 2557                 

อนัเป็นวนัทาํการสดุทา้ยของไตรมาสที ่ 3 ของปี 2557 ซึง่เป็นวนัทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 และผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ESOP # 6 สามารถทีจ่ะใชส้ทิธไิด ้ และมอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทราบดว้ย 

  

เรือ่งท่ี 3. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้เรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

 

(ก) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวนไม่เกนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูค่าทีต่รา 

    ไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ควบคู่กบั  

   (ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) 

    จาํนวนไม่เกนิ 3,614,411,191 หน่วย 

 

  โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ                

ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (3:1:1) ทัง้น้ี รายละเอยีดของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน และ

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ดงักล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
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  ทัง้น้ี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน หุน้ละ 1.30 บาท (หน่ึงบาทสามสบิสตางค)์ ราคาเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท (ศนูยบ์าท) โดยมรีาคาใชส้ทิธซิือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 2.50 

บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้หรอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษนัน้ทิง้ และผูถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธจิองซือ้ใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ SIRI-W2 ทัง้หมดในคราวเดยีวและเป็นไปตามสดัสว่น รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 

 การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ (ก) และ (ข) นัน้ ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ดงัน้ี 

 

   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เสนอ

ขายใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่

โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.30 บาท เศษของหุน้ใหป้ดัทิง้ 

 

   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 3,614,411,191 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อ

รองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) 

 

   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 143,175,210 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบั              

การปรบัสทิธขิองผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W1 ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น                   

ในครัง้น้ี    

 

  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญั

เพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เกนิ

กว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื่อมหีุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้

ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑส์าํหรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิมดีงัต่อไปน้ี  

 

  กรณีมหีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ

 

  บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงความจาํนงในการจองซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธแิละชาํระค่าจองซือ้หุน้

ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจาํนวนทีแ่สดงความจาํนงขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ
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  กรณีมหีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ

   

  (ก) ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้

ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธริายนัน้ ๆ (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทีม่ ี

สทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ 

 

  (ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่า

สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้                 

(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิ

จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้น้ี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่า

สทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

 

  การจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้

หุน้เกนิกว่าสทิธใิด ถอืครองหุน้ของบรษิทัในลกัษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้มผ่านจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(Tender Offer) ตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข 

และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรอืในลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝืน

ขอ้จาํกดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้อยูใ่น

บรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายทัง้หมดของบรษิทั 

 

  ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้

สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยู่ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตาม

นิยามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทัง้น้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

 

  ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนด

ราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 39/2551 เรื่อง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพื่อการ

พจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรกด็ ี ราคาเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมต่ํ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 
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  ในการน้ี มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

และจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรรหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถงึ 

 

  (1) กําหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถอืหุ้น ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั ทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทั ในราคาไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ

ราคาตลาด พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอ

ขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น  

 

  (2) กาํหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงื่อนไขทีจ่าํเป็น และ/หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอ

ขาย และ/หรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ในคราวเดยีวหรอืหลายคราว 

ระยะเวลา วธิกีารจองซือ้และชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั และ

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2  

 

  (3) กาํหนดชื่อบุคคลในวงจาํกดัทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

 

  (4) เปลีย่นแปลงวธิกีารในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 ตลอดจน

ดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขตที่

ไดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 

  (5) ดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดต้ามทีเ่หน็สมควร เพือ่ใหก้ารออกและเสนอขาย และ/หรอื

จดัสรรหลกัทรพัยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเรจ็ลุล่วง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จาํกดัอยู่เพยีง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม และ/หรอื

แกไ้ขเพิม่เตมิคาํขอ และ/หรอื เอกสารใด ๆ ทีจ่าํเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรอืจดัสรรหลกัทรพัย ์

และ/หรอืการนําหุน้สามญัเพิม่ทนุและใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ SIRI-W2 เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

  (6) มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 

   - เจรจา หรอืเขา้ทาํสญัญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปลีย่นแปลงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และพจิารณา

เลอืกตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ และ/หรอื ทีป่รกึษา หรอื ตวัแทน ทีจ่าํเป็นในการจดัสรรหลกัทรพัยข์า้งตน้ แก่ผูถ้อืหุน้ตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ และแก่บุคคลในวงจาํกดั 

 

   - ลงนามในแบบฟอรม์ ในการสละสทิธ ิ ในหนงัสอืบอกกล่าว หรอืเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการ

จดัสรรหลกัทรพัยข์า้งตน้ต่อผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และต่อบุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบยีนซือ้ขายหุน้

สามญัใหมใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการจดทะเบยีนการเพิม่ทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ และตดิต่อ 

สือ่สารกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
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เรือ่งท่ี 4. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั                 

และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่ 7 (โครงการ ESOP # 7) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว รวมทัง้เรื่องอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

 

   จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจํานวน 300,000,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของ

บรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ทัง้น้ี รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ปรากฏตาม                   

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 300,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบัการใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 

 

  ในการน้ี มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มอีาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

และจาํเป็นต่อการเพิม่ทุน รวมทัง้การออกและจดัสรรหลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถงึ การกาํหนดหรอื

เปลีย่นแปลงรายละเอยีด เงื่อนไขและวธิกีารทีจ่าํเป็น และ/หรอืเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ระยะเวลา วธิกีารจอง การใชส้ทิธ ิ และการชาํระเงนิ รวมถงึหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่

เกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใตโ้ครงการ ESOP # 7 ทัง้น้ี ภายใตข้อบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตัติามมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

เรือ่งท่ี 5. อนุมตัใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวนไม่เกนิ 

143,175,210 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสทิธติามเงื่อนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ               

SIRI-W1 อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยบรษิทัจะทาํการ

ปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเป็นดงัน้ี 

 

SIRI-W1 เดิม ใหม ่

ราคาการใชส้ทิธ ิ(บาท/หุน้) 1.114 1.07 

อตัราการใชส้ทิธ ิ(ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ)ิ 1 : 1.167 1 : 1.314 
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เรือ่งท่ี 6.  กาํหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2557 ในวนัที ่ 12 กนัยายน 2557 เวลา 14.00 น. (สาํหรบั

สถานทีป่ระชมุนัน้ บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบต่อไป) เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

 วาระที ่1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557  

     ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2557 

 

  วาระที ่2. พจิารณาอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า 

   ออกจาํหน่าย (ยกเลกิหุน้ทีส่าํรองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 

   ตามโครงการ ESOP # 5 ซึง่สิน้สดุระยะเวลาการใชส้ทิธแิลว้) และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื 

   บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

 

  วาระที ่3. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม 

    สดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering)  ควบคู่กบั ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 

    บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 

  วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัโิครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

      ของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนกังานของบรษิทั 

      และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่7 (โครงการ ESOP # 7) และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 

 วาระที ่5. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เพื่อรองรบัการปรบัสทิธติามเงื่อนไขของ 

    ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SIRI-W1)  

    อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้  

               

 วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

   ขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

 

 วาระที ่7. พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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เรือ่งท่ี 7. กาํหนดวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดงัน้ี 

 

 วนั Record Date วนัปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหุ้น 

(ก) เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่1/2557 

18 สงิหาคม 2557 19 สงิหาคม 2557 

(ข) เพื่อสทิธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทุนและ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

(SIRI-W2) 

9 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 

 

 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 

                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 

 


