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วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 

 
เร่ือง แจ้งการเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)  
 และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจ ากดัต่อผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 ราย
ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ  (PP-10) โดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 25/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500 
ล้านหน่วย โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขายและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 
1 หุ้นสามญั ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอาย ุ5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุที่
จะจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและ 
เสนอขายโดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึง่ผู้ลงทนุจะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ
การจองซือ้หุ้นกู้  1 บาท นัน้  
 
 โดยผู้ลงทนุดงักล่าวเป็นผู้ลงทนุท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง ซึง่ได้แก่ Theatre Lane Limited 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่
ผู้จดัการกองทนุมีอ านาจบริหารและตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุ) โดยมี Argyle Street Management Limited 
(ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities 
and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) เป็น
ผู้จดัการกองทุน อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)   
 
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

 
 ทัง้นี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ออกและเสนอขาย
ให้กับบุคคลดงักล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
และไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคา
ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  
(ระหว่างวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก www.set.or.th) ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท ต่อหุ้น  
 

ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2563 บริษัทจะเสนอขาย (ก) หุ้ นกู้ ที่มีชื่อเฉพาะว่า  "Subordinated Perpetual 
Debentures of Sansiri Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to 
Early Redemption and Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 2.05 ล้านหน่วย โดยมีมลูค่าการเสนอขายรวม 2,050 ล้านบาท และ (ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,050 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขาย ให้แก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนกั
ลงทุนที่มีศกัยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงและถูกถือหุ้น ร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทนุ
ประเภท Discretionary Fund (กองทนุท่ีผู้จดัการกองทนุมีอ านาจบริหารและตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุ) โดย
มี Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities 
and Exchange Commission) เป็นผู้จดัการกองทนุ  อนัเป็นการเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

 
 ในการนี ้บริษัทถือว่าได้รับอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายที่ชดัเจน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล                
ในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2563   
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน)  
   

 
                                                                                 (นายอภิชาติ จตูระกลู) 
                                                                          ประธานอ านวยการ  


