
                    (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 1 ของจาํนวน 5 หน้า 

 

1. ประเภท ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  

ครัง้ที ่2 (SIRI-W2) ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

   

2. ชนิด ระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

   

3. จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย ไม่เกนิ 3,614,411,191 หน่วย 

   

4.  ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศนูยบ์าท) 

   

5.  อตัราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ (อาจปลีย่น

แปลงในภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ 

   

6. ราคาการใช้สิทธิ 2.50 บาท (สองบาทหา้สบิสตางค)์ ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการ

ใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิ

   

7. อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

   

8. วิธีการเสนอขาย บรษิทัจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิควบคู่กบั การเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุน โดยจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้ หุ้ น ส า มัญ น้ี ใ ห้ แ ก่          

ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนที่มรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นใน

วนัทีบ่รษิทักําหนดใหเ้ป็นวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record date) ทีม่ี

สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่

ทุนของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่วนัที ่9 ตุลาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 

และปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 ตุลาคม 2557 

 

ทัง้น้ี บริษัทจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิใน

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดมิ 

ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน หากคาํนวณแลว้มเีศษของใบสาํคญัแสดงสทิธติํ่ากวา่ 

1 หน่วย ใหป้ดัเศษดงักล่าวทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                    (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 2 ของจาํนวน 5 หน้า 

 

9. จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้

เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกนิ 3,614,411,191 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.25 ของจํานวนหุน้ที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งคํานวณหลงัจากทีไ่ด้มกีารจดัสรร

หุ้นสามญัเพิม่ทุน จํานวนไม่เกนิ 3,614,411,191 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ

ตามสดัสว่นการถอืหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ในอตัราการจองซือ้ 3 หุน้สามญัเดมิ 

ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน (กรณีมเีศษใหป้ดัทิง้) โดยเสนอขายควบคู่กบัการ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

   

 10. วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่ประธาน

อํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการ

กาํหนดภายหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

   

 11. ระยะเวลาเสนอขาย บรษิทัจะดาํเนินการเสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว โดย

มอบหมายใหป้ระธานอาํนวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่

ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมายเป็นผูพ้จิารณา

กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดต่อไป 

   

 12. ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้แรก 

เมื่อครบ 1 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(“วนัเริม่ใชส้ทิธ”ิ) โดยวนั

กาํหนดการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิคอื วนัทาํการสดุทา้ยของทุกๆ 

ไตรมาส (เดอืนมนีาคม, มถุินายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปี

ปฏทินิภายหลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิทัง้น้ี 

วันกําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วันทําการสุดท้ายของสิ้นไตรมาส

หลงัจากวนัเริม่ใชส้ทิธ ิและกําหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายจะตรงกบัวนัที่

ใบสําคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 3 ปีนับแต่แสดงสทิธ ิในกรณีที่วนักําหนด

ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยุดทาํการของบรษิทั ใหเ้ลื่อนวนักําหนดใช้

สทิธคิรัง้สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหน้าวนักาํหนดใชส้ทิธ ิ

   

 13. ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

บรษิทัจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   

 14. ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการใช้สิทธิ 

 

บรษิทัจะนําหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเขา้จด

ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   

 15. ข้อกาํหนดกรณีท่ีมีใบสาํคญั

แสดงสิทธิเหลืออยู ่

บรษิทัจะดาํเนินการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จาํนวน 



                    (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 3 ของจาํนวน 5 หน้า 

 

 16. ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น เน่ืองจากบรษิทัมมีตใิห้ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบสาคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัในคราวเดยีวกนั ดงัน้ี  

(1) ใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน

การถอืหุน้ ในอตัราสว่นการจองซือ้ 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 1.30 บาท อย่างไรกต็าม กรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุน

เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนขา้งต้น ใหจ้ดัสรร

และเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ในราคา

ไม่ตํ่ากว่าราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทขา้งต้น และ

จะไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้บรษิทั  

 

(2)  ใหอ้อกและเสนอขายใบสาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

และไดร้บัการจดัสรรหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วย

ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้น้ี ใบสาคัญแสดงสิทธ ิ             

1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ  

      [2.50] บาท  

 

ดงันัน้ ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้จงึเป็นต่อไปน้ี 

 

กาํหนดให ้ 

 

 Qo =  จาํนวนหุน้ทีม่อียู่เดมิก่อนการใชส้ทิธติามใบสาํคญั 

                  แสดงสทิธ ิ

 Qr  =  จาํนวนหุน้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้จากหุน้สามญัเพิม่ทุนที ่

  ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเท่ากบั  

  3,614,411,191 หุน้ 

 Qw =  จาํนวนหุน้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญั 

  แสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเท่ากบั  

  3,614,411,191 หุน้ 

1)  ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution)            

สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ =  

      1 - [Qo /(Qo+Qn)]  

 โดยที ่ 

 Qo =  จาํนวนหุน้ทีม่อียู่เดมิ เท่ากบั 9,647,394,375 หุน้ + Qr 

 Qn =  จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

เป็นดงัน้ี Qn = Qr + Qw  

 



                    (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 4 ของจาํนวน 5 หน้า 

 

 ผลกระทบดา้น Control Dilution 

 ก. ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ช้สทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและเป็นผู้ใช้สทิธิ

แปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 ทัง้จํานวน ผูถ้อืหุน้เดมิจะ

ไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ 

 

ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่

ไม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-

W2 ทัง้จาํนวน จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรอืสทิธใินการออก

เสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงในอตัรารอ้ยละ 21.42 

 

อน่ึง ผลกระทบดา้น Control Dilution ขา้งตน้ อาจมกีาร เปลี่ยนแปลงไป

ตามจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่อง

ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัการจดัสรรหุน้ 

 

2)  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ =  

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)/

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

   

โดยที ่ 

 Po =  ราคาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุม 

  คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2557 

  ซึง่เท่ากบัหุน้ละ 2.35 บาท  

 

 Pr =  ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น

เดมิ เท่ากบัหุน้ละ 1.30 บาท 

 Pw =  ราคาใช้สทิธิของใบสําคัญแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เท่ากบัหุน้ละ 2.50 บาท 

 

 โดยที ่ 

 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย   =   (PoQo + PrQr)/ (Qo + Qr)  

                                             =   2.11 

       ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย   =  (PoQo+PrQr+PwQw)/Qo+Qr+Qw) 

                                             =   2.23  

 

 

 



                    (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (SIRI-W2) 

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

 

   

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิSIRI-W2 : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   หน้า 5 ของจาํนวน 5 หน้า 

 

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัการจดัสรรหุน้ หากมกีารใช้

สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้น้ีทัง้จํานวนแล้ว จะไม่มี

ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) เน่ืองจากราคา

ตลาดหลงัการเสนอขายสงูกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 

3)    ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไร (EPS Dilution)  

สตูรการคาํนวณการลดลงของสว่นแบ่งกาํไร =  

 (EPSo – EPSn)/EPSo 

โดยที ่ 

EPSo  =  กาํไรสทุธ/ิQo 

EPSn  =  กาํไรสทุธ/ิ(Qo+Qn) โดยที ่Qn = Qr + Qw 

 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุ้นเพิม่ทุนและไดร้บัการ

จดัสรรหุน้แลว้ หากมกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้น้ี

ทัง้จาํนวนแลว้ จะมผีลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไร เท่ากบัรอ้ยละ 42.83 

   

 17. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ หรอืบุคคลที่ประธาน

อํานวยการและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการ

กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคญัแสดง

สทิธ ิโดยรวมถงึการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิการกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้

ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลงลงนาม

ในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ อนั

จําเป็นและสมควร อนัเกีย่วเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสทิธแิละการออกและ

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินครัง้น้ี ซึง่รวมถงึการนําใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

และหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอ

อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

 18. นายทะเบียนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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