(ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

แจ้งการลงทุนเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้งมติท่สี าคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
คณะกรรมการบริษัท (ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการที่มีส่ว นได้เ สีย ) ได้มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้บ ริษัท เข้า ลงทุ น ในบริษัท
เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“XSpring”) (ซึง่ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทีน่ ่ าสนใจทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพือ่ มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน ) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายและ
จัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ของ XSpring จานวน 403,379,000 หุ้น ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้น 1,653,853,900.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15
ของทุนชาระแล้วของ XSpring โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อขยายธุรกิจการลงทุนของบริษทั โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจ
ด้านการเงินและหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษทั จะเป็ นหนึ่งในผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ XSpring ทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ภายหลังจากที่ XSpring ได้ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ Private Placement ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิน้ ในอัตรา
การจัดสรรหุน้ 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 2 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาทด้วย
ในการนี้ บริษทั มอบหมายให้ นายเศรษฐา ทวีสนิ ประธานอานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีอานาจ
พิจารณาและดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าวของ XSpring ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การเข้าเจรจา พิจารณา ทาความตกลง กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขและรายละเอียดต่าง ๆ
ทีจ่ าเป็ น การชาระค่าหุน้ และ/หรือ ลงนามในเอกสารและสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
(2) ดาเนิ น การอื่น ใดอัน จาเป็ น เกี่ย วข้อ ง และ/หรือ ต่ อ เนื่ อ งกับ การเข้า ซื้อ หุ้น สามัญเพิ่มทุ น ดังกล่าว
โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

หน้า 1

(ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม)

ทัง้ นี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวมีขนาดรายการของธุรกรรม เมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่า
รวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.83 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเมื่อคานวณรวมขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
ของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนทีผ่ ่านมา บริษทั จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ รวมทัง้ สิ้น
เท่ากับร้อยละ 2.58 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ทจ่ี ะต้องปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม)
อนึ่ง การเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายและจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ของ XSpring ดัง กล่ า วข้า งต้น ถือ ว่ า เป็ น การเข้า ท ารายการกับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รวมทัง้ ทีไ่ ด้
แก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม) เนื่องจากเป็ นรายการระหว่างบริษทั และ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมการของบริษทั อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลใน
การพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงไม่ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทและบริษัทไม่มหี น้าที่ท่จี ะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จูตระกูล)
ประธานกรรมการ

สานักเลขานุการบริษทั
โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078
Email address: CompanySecretary@sansiri.com

หน้า 2

