
 
  
  

วนัที ่24 ธนัวาคม 2557 
 

เรือ่ง     แกไ้ขขอ้กาํหนดสทิธฯิ ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 (ขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2) 
 

เรยีน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามที ่บรษิทั แสนสริ ิจํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดท้ําการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) เมื่อวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 โดยบรษิทัได้
จดัส่งข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธแิละผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) (“ข้อกาํหนดสิทธิฯ”) ไปยงัผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นัน้ 

 
บรษิทัขอแจง้ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึผูท้ี่จะไดร้บัโอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธจิากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่าทอดใดๆ ในอนาคต ทราบว่า บรษิทัขอแก้ไขขอ้ความใน
ขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2 ของขอ้กาํหนดสทิธฯิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ขอ้ความเดมิ 
 
“1.2.1 วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

วนัทาํการสดุทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดอืนมนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏทินิ
ภายหลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี วนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรง
กบัวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  ซึง่เป็นวนัทาํการสดุทา้ยของสิน้ไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิและ
วนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560 (ซึง่ตรงกบัวนัทีใ่บสาํคญัแสดง
สทิธมิอีายุครบ 3  ปีนับแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธ)ิ โดยหากวนักําหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุด 
ทาํการของตลาดหลกัทรพัย ์ใหใ้ชส้ทิธใินวนัทาํการถดัไป 
 
ในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัทัง้หมดหรอื
บางสว่นได ้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืและไม่ไดใ้ชส้ทิธภิายในกําหนด บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

 
 
 
 



 
 

หน้า 2 
 

 
1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธริะหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทาํการของบรษิทั 
ภายในระยะเวลา   5 วนัทาํการก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ระยะเวลา
แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ”)  
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้ขา่วเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาทีจ่ะซือ้หุน้สามญั  และระยะเวลาการ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธพิรอ้มทัง้สถานทีท่ีใ่ชส้ทิธ ิโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบอยา่งน้อย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
ในแต่ละครัง้ 
 
การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทั ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทําการของบรษิทั ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “ระยะเวลาแจ้ง
ความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) 
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้ในกรณีการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ย จะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้
สทิธคิรัง้สดุทา้ย และจะทาํการแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอพกัการซือ้ขายใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ(หรอืการขึน้เครื่องหมาย SP)  ในกรณีทีว่นัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบสาํคญัแสดง
สทิธิตรงกบัวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรพัย์ให้เลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าวเป็นวนัทําการ
ถดัไป  
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้ขา่วเกี่ยวกบัระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาทีจ่ะซื้อ
หุน้สามญั พรอ้มทัง้สถานทีท่ีใ่ชส้ทิธ ิโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ ใหผู้ถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธทิราบอยา่งน้อย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยสาํหรบั
การใช้สทิธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธคิรัง้สดุทา้ยและ
จะแจง้ขา่วเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธทิราบอยา่งน้อย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย” 

 
 
 



 
 

หน้า 3 
 

 
ข้อความใหม่ 
 
“1.2.1 วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

วนัทาํการสดุทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดอืนมนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏทินิ
ภายหลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ทัง้น้ี วนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรง
กบัวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  ซึง่เป็นวนัทาํการสดุทา้ยของสิน้ไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิและ
วนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัที ่24 พฤศจกิายน 2560  (ซึง่ตรงกบัวนัทีใ่บสาํคญัแสดง
สทิธมิอีายุครบ 3  ปีนับแต่วนัที่ออกใบสําคญัแสดงสทิธ)ิ โดยหากวนักําหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุด 
ทาํการของตลาดหลกัทรพัย ์ ใหใ้ชส้ทิธใินวนัทําการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัหยุดนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจะไม่ขยาย
อายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
ในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัทัง้หมดหรอื
บางสว่นได ้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืและไม่ไดใ้ชส้ทิธภิายในกําหนด บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

 
1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัในแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธริะหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทาํการของบรษิทั 
ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ระยะเวลาแจ้ง
ความจาํนงในการใช้สิทธิ”)  
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้ขา่วเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาทีจ่ะซือ้หุน้สามญั  และระยะเวลาการ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธพิรอ้มทัง้สถานทีท่ีใ่ชส้ทิธ ิโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์
ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบอยา่งน้อย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
ในแต่ละครัง้ 
 
การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงใน
การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทั ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทําการของบรษิทั ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “ระยะเวลาแจ้ง
ความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) 
 
 



 
 

หน้า 4 
 

 
ทัง้น้ี บรษิทัจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้ในกรณีการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ย จะมกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ21 วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้
สทิธคิรัง้สดุทา้ย และจะทาํการแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอพกัการซือ้ขายใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ(หรอืการขึน้เครื่องหมาย SP)  ในกรณีทีว่นัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบสาํคญัแสดง
สทิธติรงกบัวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรพัย ์ ใหเ้ลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าวเป็นวนัทําการ
สดุทา้ยก่อนหน้าวนัหยดุนัน้ 
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะแจง้ขา่วเกี่ยวกบัระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาทีจ่ะซื้อ
หุน้สามญั พรอ้มทัง้สถานทีท่ีใ่ชส้ทิธ ิโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ ใหผู้ถ้อืใบสาํคญั
แสดงสทิธทิราบอยา่งน้อย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยสาํหรบั
การใช้สทิธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธคิรัง้สดุทา้ยและ
จะแจง้ขา่วเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย ์ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธทิราบอยา่งน้อย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย” 

 
 ในการน้ี ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่านใดที่ประสงค์จะขอข้อกําหนดสิทธิฯ ที่มีการแก้ไขข้อความ
ดงักลา่วขา้งตน้ โปรดแจง้ความประสงคด์งักลา่วมายงับรษิทั ตามทีอ่ยูด่งัต่อไปน้ี  
 

สาํนักกฎหมาย 
บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  
เลขที ่475 อาคารสริภิญิโญ ถนนศรอียธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 0 2201 3816  
โทรสาร   0 2201 3477 

 
 ทัง้น้ี บรษิทัจะจดัสง่ขอ้กําหนดสทิธทิีม่กีารแกไ้ขไปยงัท่านภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัแจง้
ความประสงคด์งักลา่ว 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                      กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 


