
 
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

หนาที่ 1 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ 

  บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SIRI-W1) 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) ออกโดย บริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิ
ตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิน้ี โดยบริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิน้ีทุกประการ 
และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิน้ีเปนอยางดีแลว ทั้งน้ี บรษิทัจะ
จัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิน้ีไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว (ตามแตกรณี) 

คําจํากัดความ 
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิน้ี ใหมีความหมายดังตอไปน้ี 

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม (ถามี)) 

“ตลาดหลักทรัพย” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“นายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ” 

หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูที่ไดรับแตงต้ัง
โดยชอบใหทําหนาที่เปนนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได ที่ออก
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

“ใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ” 

หมายถึง ใบที่ออกโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใชแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551”  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง  การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่
ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  
(รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

“ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแตละหนวยตามขอ 1.2.3 

 



 
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

หนาที่ 2 

“ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ” 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัทสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไดตามที่ระบุไวในขอ 1.2 .2  

“วันกําหนดการใชสิทธิ” หมายถึง วันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ
ธันวาคม) ของแตละปปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใชสิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปนับต้ังแต
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชวัน
เสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศให
เปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

“วันเร่ิมใชสิทธิ” หมายถึง วันที่ครบรอบระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

“สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ เ ก็บรักษาโดย  
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

“สํานักงาน กลต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 

 
1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 736,814,346 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) (Record Date) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 และใหรวบรวม
รายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุนและพักการโอนหุนในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีขาย 

ชื่อ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(SIRI-W1) 

ชนิด : ระบช่ืุอผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

จํานวนท่ีออก : ไมเกิน 736,814,346 หนวย  

ราคาตอหนวย : 0 บาท (ศูนยบาท) 



 
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

หนาที่ 3 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับ
อัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 5 

ราคาการใชสิทธิ : 5.20  บาท ตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอ 5 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 20 มกราคม 2553 

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

: 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันที่ 20 มกราคม 2553 จนถึงวันที่  
20 มกราคม 2558) ทั้งน้ี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) โดย
บริษัทไดกําหนดใหวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน(Record Date) มี
สิทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยใหรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายท่ีจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญเดิมจากการคํานวณตามอัตราสวนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนแตละราย ใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้ง
จํานวน เชน ผูถือหุนซึ่งถือหุนจํานวน 105 หุนเมื่อคํานวณตามอัตราสวนที่จะไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวจะไดเทากับ 52.5 ในกรณีน้ี บริษัทจะปดเศษ 
0.5 ทิ้ง และผูถือหุนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 52 หนวย 

ระยะเวลาการใชสิทธิ  : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก เมื่อครบ 
2 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันเร่ิมใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือน
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแตละปปฏิทินภายหลังจากวันเริ่ม
ใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 
5 ปนับต้ังแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ 

: ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนของ
บริษัทสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยจะตอง
แจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทระหวางเวลา 9.00 - 16.00 น.
ในวันทําการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
ในแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิเทากับ 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไวในขอ 1.2.2 
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หนาที่ 4 

การไมสามารถยกเลิกการ
แจงความจํานงในการใช
สิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถยกเลิกการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรร
ไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 736,814,346 หุน หรือคิดเปนรอยละ 50.0 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังน้ี 

วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ : 

 

((จํานวนหุนรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครั้งน้ี) + (จํานวนหุนรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

                       ในครั้งอ่ืน ซึ่งไมรวมหุนท่ีจัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))                    . 
              (จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนท่ีจะออกใหมอ่ืน 
                                    ท่ีบริษัท จะเสนอขายควบคูกับ warrant ในครั้งน้ี 

 =            736,814,346  
  1,473,628,692 

 =             50.0% 

ท้ังน้ี CD = หุนกูแปลงสภาพ 

ESOP = การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย 

ผลกระทบตอผูถือหุน 
 

: เน่ืองจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุน ดังน้ัน จึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไร
ก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่
ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน ดังน้ี 

1. ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่
ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง
เทากับรอยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังน้ี 

Control Dilution =                       จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี                      
                                     จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี 

 =                      736,814,346  
  1,473,628,692 + 736,814,346 

 =       33.33% 
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2.  ผลกระทบดานการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 
736,814,346 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงเทากับ
รอยละ -0.07 บนสมมุติฐานราคาตลาดกอนเสนอขายท่ี 4.34 บาทตอหุน ซึ่งเปน
ราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังในระยะเวลา 15 วันทําการ (trading days) 
ติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุน  เพ่ือ
อนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมในครั้งน้ี (กลาวคือ ระหวางวันที่ 2 
กันยายน 2552 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังน้ี 
 

Price Dilution   =            ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย* 
                                                       ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

                        =            4.34 – 4.63     
                                           4.34 

=         -0.07 

* ราคาตลาดหลังเสนอขาย คํานวณจาก 

(ราคาตลาดกอนเสนอขาย  x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)    
จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 

 

(4.34 x 1,473,628,692) + (5.20 x 736,814,346)      =       4.63 
1,473,628,692 + 736,814,346 

 

เหตุในการตองออกหุนใหม
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใชสิทธิ  

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 5 ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551  

 
1.2 การใชสิทธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.2.1 วันกําหนดการใชสทิธิ 

วันทําการสุดทายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) ของแตละปปฏิทิน
ภายหลังจากวันเริ่มใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับ
วันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนวันทําการสุดทายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันเริ่มใชสิทธิ และวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่ 20 มกราคม 2558 (ซึ่งตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 
5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) โดยหากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพย ใหใชสิทธิในวันทําการถัดไป 
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ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมดหรือ
บางสวนได ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไมไดใชสิทธิภายในกําหนด บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกลาว และใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสิ้นสภาพลงโดย
ไมมีการใชสิทธิ 

1.2.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทําการของบริษัท 
ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ”)  

ทั้งน้ี บริษัทจะแจงขาวเก่ียวกับการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาที่จะซื้อหุนสามัญ  และระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิพรอมทั้งสถานที่ที่ใชสิทธิ โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP 
Client) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิในแตละครั้ง 

การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 - 16.00 น.  ในวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 
15 วันทําการกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิคร้ังสุดทาย”) 

ทั้งน้ี บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย จะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย และจะทําการแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือขอพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP)  ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียนดังกลาวเปนวันทําการถัดไป  

ทั้งน้ี บริษัทจะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาที่จะซื้อหุน
สามัญ พรอมทั้งสถานที่ที่ใชสิทธิ โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP Client) ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอยางนอย 7 วันทําการกอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิครั้งสุดทายและ
จะแจงขาวเก่ียวกับการใชสิทธิ โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP Client) ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอยางนอย 7 วันทําการกอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
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ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเปนเจาของใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวนดังกลาวในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะน้ัน ๆ หรือในวันแรกของการปด
สมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตจะไดมีการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชยันกับบริษัทไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแลวในวันปดสมุดทะเบียนที่
เก่ียวของขางตน ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.2.3 

(ข) ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับ
แจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกลาวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยในขณะน้ัน ๆ 
หรือในวันแรกของการปดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

1.2.4 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ช้ัน 2 

2/7 หมูที่ 4 โครงการนอรธปารค 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท 0-2229-2800  

Website: www.tsd.co.th 

E-mail: contact.tsd@set.or.th 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยช่ือเต็ม สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน 
บริษัทจะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปล่ียนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงให  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย 
(SCP Client) 
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1.2.5 สถานท่ีท่ีติดตอในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดตอเพ่ือใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได ตามระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.2  ณ สถานที่ตามท่ีอยูดังตอไปน้ี 

สํานักกฎหมาย 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)  

ช้ัน 16 อาคารสิริภิญโญ เลขท่ี 475 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท           0 2201 3816  

โทรสาร             0 2201 3477 

1.2.6 เง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญได ณ สถานที่ที่ติดตอในการ
ใชสิทธิหรือดาวนโหลดจากเว็บไซตของบริษัท (www.sansiri.com) และแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดตามที่อยูในขอ 1.2.5 โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิตามที่ระบุใน 1.2.2 ขางตน 

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless System) ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออก  
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือที่บริษัทหลักทรัพยแตละแหงแจงรายช่ือ
ตอศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะจัดสงใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิไปยังบริษัทหลักทรัพยที่แจงช่ือน้ันๆ เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธ ิโดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจงความจํานงการใชสิทธิดังน้ี 

 (ก) ยื่นใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวน  
ทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบริษัท ตามที่อยูในขอ 1.2.5 ในชวง
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

 (ข) นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 
ตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกบรษิัท ตามท่ีอยูในขอ 1.2.5 

 (ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหบริษัท โดย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ที่
สามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ และขีดครอมเฉพาะสั่งจายในช่ือบัญชีที่
บริษัทจะไดแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย 
(SCP Client) ทั้งน้ี การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อ บริษัทเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาว
ไดแลวเทาน้ัน หากบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินไมวาในกรณีใดๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของบริษัท 
บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ   
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 (ง) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ 

  1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย 

: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ  พรอมสําเนาทะเบียนบาน  
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําใหช่ือ/ช่ือสกุลไมตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ เชน 
ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เปนตน)  พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

  2) บุคคลธรรมดา 

ซึ่งเปนคนตางดาว 

: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

  3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1 สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 3 เดือน
กอนวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล(ถามี) 
และ 

3.2)  สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลง
นามท่ีไดรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารตามขอ  3.1)  

  4) นิติบุคคลซึ่งเปนคน
ตางดาว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ 
และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ 

4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดรับรองสําเนา
เอกสารตามขอ 4.1) ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

สําเนาเอกสารประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของนิติบุคคลซึ่งเปน
คนตางดาว ตามขอ 4.1) และ 4.2) ขางตน ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลว จะตองไดรับการรับรองลายมือช่ือ
โดย Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันกําหนดการใชสิทธิ 

  ทั้งน้ี หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสงมอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามที่กลาวขางตน บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งน้ี  

 



 
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

หนาที่ 10 

 (จ) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป หรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

1.2.7 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน โดยอัตราการ
ใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยตอหุนสามัญหน่ึงหุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 5 

1.2.8 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
หรือจํานวนเงินที่บริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจงความจํานงการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือติดอากรแสตมป (ถามี) ไมครบถวนถูกตองตาม
ขอบังคับและกฎหมายตางๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการ
แจงความจํานงในการใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะ
จัดสงเงินที่ไดรับคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมี
ดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวนหรือมีการชําระ
เงินเกินจํานวนในการใชสิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหน่ึงตอไปน้ี ตามท่ีบริษัทจะ
เห็นสมควร  

(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิมีจํานวนเทากับ (1) จํานวนหุนสามัญที่พึงจะไดรับตามสิทธิ 
หรือ (2) จํานวนหุนสามัญที่พึงไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตาม
ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสทิธิในขณะน้ัน (แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา) หรือ 

(ข) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใชสิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิสิ้นสภาพลงโดยไมมีการ
ใชสิทธิ 

ในกรณีตามขอ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะสงเงินที่เหลือจากการใชสิทธิหรือเงินไดรับไวโดยไมมีดอกเบี้ยคืน
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ  

1.2.9 จํานวนหุนสามัญที่ออกให เมื่ อมีการใชสิทธิจะคํ านวณโดยการนํ าจํ านวนเงินในการใชสิทธิ  ซึ่ ง 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวมาขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิ โดยบริษัทจะออกหุนสามัญ
เปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ แลวทําใหมีเศษหุนเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษหุน
ดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวโดยไมมีดอกเบี้ยคืนใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
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1.2.10 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ 1.2.6 กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ  และใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ พรอมหลักฐานประกอบการใชสิทธิ และชําระเงินใน
การใชสิทธิถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวน
แตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 

1.2.11 เมื่อพนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.6 อยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้น
สภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ 

1.2.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญที่
ออกใหมตามการใชสิทธิภายใน 14 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการใหนาย
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิน้ันเขาเปนผูถือหุนสามัญของ
บริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิ 

1.2.13 ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใชคาเสียหายที่
เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 6   

1.2.14 บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาว (ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล) ที่ไมสามารถใชสิทธิได เน่ืองมาจากขอจํากัดในเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่ง
ขอบังคับบริษัทกําหนดวาการถือหุนของคนตางดาวจะตองไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัท เวนแตจะเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับบริษัท 

 
2.  การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใดๆ แตบริษัทจะตองเรียกประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัท
ทราบวาเกิดเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

 1) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอ 3 ทั้งน้ี บริษัท และ/หรือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอ
ใหแกไขขอกําหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใชสิทธิหรือราคาการใชสิทธิอันจะเปนผลกระทบในดานลบ
ตอสิทธิ และ/หรือ สวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการขอเสนอแกไขเรื่องดังกลาว หรือ 
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 2) หากมีเหตุการณสําคัญที่อาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปนนัยสําคัญ
หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ 

 ในกรณีที่บริษัทไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัททราบวาเกิดเหตุการณดังกลาว
ในขอ 1) หรือ 2) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 
ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะน้ัน อาจรวมกันเขาช่ือทําหนังสือ
รองขอใหบริษัทดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวน้ัน  หากบริษัทไม
จัดการประชุมภายในกําหนดดังกลาว  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดเอง 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทําการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไมเกิน 21 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  
รองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ 
วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแต
ละราย ตามรายช่ือและที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP Client) ไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม 

(ค) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
จะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุม
หรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทซึ่งปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปดสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุม โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มี
สวนไดเสยีในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอน้ี หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยมีหน่ึงเสียง  

(จ) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดการประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณี ผูเปนประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด  
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(ฉ) องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 
ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดง
สิทธิจึงจะครบเปนองคประชุม  และหากปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที   
ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุม  ใหถือวาการประชุมในครั้งน้ันไม
ครบองคประชุม ในกรณีที่ไมครบเปนองคประชุม หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันเปนการเรียก
โดยมติคณะกรรมการบริษัท ใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกินกวา 14 วันนับ
จากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไว
ขางตน ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม กลาวคือ มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมา
ประชุมเทาใดถือวาเปนองคประชุม  

อยางไรก็ตาม หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีที่
ไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป โดยจะไมมีการเรียกประชุมใหมอีก 

(ช) มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ซ) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวน้ัน ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทุกราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 

(ฌ)  ภายหลังจากบริษัทไดดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของที่ประชุม   
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP 
Client) โดยเร็ว 

(ญ) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญ
ของบริษัท รายงานการประชุมท่ีไดลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุม ใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของ
กิจการท้ังหลายที่ไดประชุมกันน้ัน และใหถือวาการประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง และ
บริษัทจะจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม
เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ฎ) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายใน   
ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

(ฏ) บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
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(ฐ) บริษัทจะแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับต้ังแตวันที่ที่ประชุมได
ลงมติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน กลต. ตลาด
หลักทรัพย  และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมน้ัน 
ทั้งน้ี บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP 
Client) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจงสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย  และนายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอ 3 

(ฑ) กรณีที่ไมสามารถจัดประชุมไดทันภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาการดําเนินการประชุม
สิ้นสุดลงและไมไดมีการจัดประชุมในครั้งน้ันขึ้น 

3.  การแกไขเพ่ิมเติมสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

3.1 การแกไขในสวนท่ีเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจงหรือท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจงหรือ
ในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ กฎระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผล
บังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน กลต. ที่เก่ียวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.2 การแกไขเพ่ิมเติมในกรณีอ่ืน 

การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 3.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในขอ 3.2 ยกเวนการปรับสิทธิตามที่ระบุไวใน
ขอ 5 จะตองไดรับความยินยอมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี บริษัทจะดําเนินการแจงใหสํานักงาน กลต.  ตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึง
การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการ
แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามขอ 3.1 หรือ 3.2 แลวแตกรณี 

3.3 เง่ือนไขในการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ 

การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551  
หรือกฎเกณฑใดๆ ของสํานักงาน กลต. รวมท้ังที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติมภายหลัง เวนแตจะไดรับการผอนผัน 
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บริษัทจะแจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 3.1 หรือ 3.2 ผานทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP Client) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจงสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับ
การรองขอภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดใหมีการเก็บรักษา
สําเนาขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพ่ิมเติม ณ สํานักงานใหญของบริษัท เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมไดในวันและเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว (แลวแตกรณี) 

4.  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

4.1  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

(ก) แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณเมื่อ 
ผูโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนผูที่สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเปนเจาของใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวนที่จะทําการโอนหรือผูรับโอนคนสุดทาย โดยมกีารสลักหลังแสดงการโอนตอเน่ืองครบถวนจากผู
ที่ปรากฏช่ือดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลัง
แสดงการโอนใหไวดวย 

1) ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบริษัท การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชยันกับ
บริษัทไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือช่ือเปนผูรับโอนใน
ดานหลังของใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันครบถวนแลว 

2) ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบรอยแลว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะตองทําตามแบบ
และวิธีการท่ีนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ
ปฏิเสธไมรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นวา
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันไมชอบดวยกฎหมาย โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ลงลายมือช่ือครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมทั้งหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตองและ
ความสมบูรณของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนดใหแกนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิดวย ซึ่ง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหแลวเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) 
วันทําการหลังจากวันที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอื่นๆ ที่จะตองสงมอบครบถวนเรียบรอยแลว 
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4.2  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 

สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยน้ันใหเปนไปตามขอบังคับของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย 

5. เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี ทั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยก
หุน ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันที่ไดมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

 1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

 2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                            Par 1 

  โดยที่ 
  Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด
ในราคาตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญ
ของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) 
สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน
สามัญที่ออกใหมกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแก
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บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอ
ขายหุนสามัญ หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด 

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพ่ือ
ประโยชนในการพิจารณาวา การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมในครั้งน้ัน มีลักษณะเขาขายเปนการ
เสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในขอ 2 (2) ประกาศของ
สํานักงาน กลต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด
เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า ลงวันที่ 24  ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมท้ังที่จะมี
การแกไขเพิ่มเติมหรือใชแทนในอนาคต) 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการซื้อขาย
ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

อน่ึง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขที่ตองจองซื้อ
ดวยกัน ใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณ “ราคาตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” แตในกรณีที่การ
เสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเง่ือนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 
90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทาน้ัน 

 1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Price 1   =   Price 0 x [(A x MP) + BY] 
                            [MP x (A + B)] 

 2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                          [(A x MP) + BY] 

 โดยที่ 
 Price 1 คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ  “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
A คือ  จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือ

สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือวันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญ
ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแต
กรณี 
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B คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ เสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BY คือ  จํานวนเงินที่ไดรับ จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ 
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยน้ันใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญ (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาตอหุนของ
หุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของ
บริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
ไมไดรับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตนที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแก 
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจาก
การขายหลักทรัพยที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ รวม
กับเงินที่จะไดรับจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ัน หารดวยจํานวน
หุนสามัญทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน 

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (ข)
ขางตน 

 1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Price 1   =   Price 0 x [(A x MP) + BY] 
                            [MP x (A + B)] 

 2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                          [(A x MP) + BY] 

 โดยที่ 
 Price 1 คือ   ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
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A คือ   จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือ
สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ 
หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันกอนวัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ   จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญตามที่เสนอขายใหแกผู
ถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

BY คือ   จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ 
หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

(ง) เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุน
ปนผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

 1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Price 1   =   Price 0 x A  
                      (A + B) 

 2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x (A + B) 
                               A  

 Price 1 คือ  ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
A คือ  จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือ

สิทธิในการรับหุนปนผล 
B คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 
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(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองตาง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุนคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิรวมหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทไดกําหนดไว สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

 1) ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Price 1   =   Price 0 x [MP – (D – R)] 
                                    MP 

 2) อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x MP 
                     MP – (D-R)  

 Price 1 คือ   ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ   ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”* 
D คือ   เงินปนผลตอหุนที่จายแกผูถือหุน 
R คือ   เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงิน         

ไดในอัตรารอยละ 80 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
*“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหาร
ดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลา 15 วันทํา
การ (วันที่เปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย) ติดตอกัน กอนวันที่ใชในการคํานวณ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆ น้ันไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) – (จ) บริษัทจะรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตรา
การใชสิทธิ) อยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งน้ีใหถือวา
ผลการพิจารณาน้ันเปนที่สุด  
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(ช) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) เปนอิสระตอกัน
สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังน้ีคือ ขอ (ก) 
(จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคา 
การใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง 

(ซ) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) จะไมมีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุนและจะใชราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ 

(จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความ
จํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนน้ันทิ้ง) สวนในกรณีที่
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งตํ่ากวามูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญของบริษัท ก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) บริษัทจะดําเนินการแจงผล
การเปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปล่ียนแปลงและ
ขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไข ดังกลาวใหตลาดหลักทรัพย สํานักงาน กลต.  และนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิ และบริษัทจะแจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงผลการเปล่ียนแปลงดังกลาวผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย (SCP Client) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจงสํานักงาน กลต.  
ตลาดหลักทรัพย  และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการ
แกไขใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปน
หนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไข 
ณ สํานักงานใหญของบริษัท เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิที่ไดรับ
การแกไขไดในวันและเวลาทําการสถานที่ดังกลาว (แลวแตกรณี) 

6. การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิ  

6.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใช
สิทธิตามเง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.6 และบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางครบถวน ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 14 โดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวสามารถคํานวณไดตามท่ีกําหนดในขอ 6.3  

6.2  การชดใชคาเสียหายตามขอ 6.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

6.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 6.1 มีสูตรการคํานวณดังน้ี 
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คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B X [MP – EP] 

โดยที่ 
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพ่ิมขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิที่เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น ตอ 1 หนวย 
MP คือ ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท 5 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดการใช

สิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธิ (ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักเทากับ
มูลคาการซื้อขายหุนทั้งหมดของบริษัทหารดวยจํานวนหุนของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) 

EP คือ ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลงแลวตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ (ถามี) 

อน่ึง ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ไมสามารถใชสิทธิได 
เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่งขอบังคับบริษัทกําหนดวาการถือหุนของคนตางดาว
จะตองไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท เวนแตจะเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับบริษัท ในกรณีเชนน้ี บริษัทจะไมชดใชคาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคน
ตางดาว และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองใหบริษัทชดใชใดๆ 
ทั้งสิ้น  

7. การดําเนินการกรณีท่ีมีเศษของหุน 

ในกรณีที่ตองมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามท่ีระบุ
ในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหตัดเศษของ
หุนทิ้ง 

8. มติท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติการออกหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 
736,814,346 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 4.28 บาท (สี่บาทย่ีสิบแปดสตางค) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกในครั้งน้ี 

9. รายละเอียดเก่ียวกับหุนออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ลักษณะสําคัญของหุน   
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 736,814,346 หุน  

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 4.28 บาท 
ราคาการใชสิทธิ : หุนละ 5.20 บาท เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิ 



 
 

 
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

 

หนาที่ 23 

เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ันหุนสามัญที่ออกใหมเน่ืองจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัทดําเนินการจด
ทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญที่ออกใหมจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วัน  
นับแตวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งน้ี เพ่ือใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุน
สามัญเดิมของบริษัท 

ในกรณีการใชสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะขอรับใบหุน บริษัทจะ
ดําเนินการใหนายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ไดระบุไวในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ  สําหรับใน
กรณีระบบไรใบหุน (Scripless) จะเปนไปตามกฎเกณฑของศูนยรับฝากหลักทรัพย คือ 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการ
ใชสิทธิ 

10. สิทธิของหุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งน้ี จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปกอนหนาน้ีแลว รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผูถือหุน 
ทั้งน้ี นับแตวันที่นายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทไดจดแจงช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว หากบริษัทไดประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล 
หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่นายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทไดจดแจงช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระเรียบรอยแลว ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นน้ัน  

11. ขอจํากัดการโอนหุน 

หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนน้ันจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึง
ไดรับตามกฎหมาย หรือเปนเหตุใหผูถือหุนที่เปนคนตางดาวถือหุนในบริษัทเกินกวาอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท 

12.  สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางการแจงความจํานงการใชสิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงการใชสิทธิและวันกอน
วันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ
และสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแจงความจํานงการใชสิทธิ  และสถานภาพดังกลาวน้ีจะสิ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลว 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดขึ้น
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทํา
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การใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใชโดย
หุนสามัญสวนเพ่ิมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 

13. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด 

14.  ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม บริษัทมีขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยหากการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมายและมีขอจํากัดอัน
สืบเน่ืองมาจากขอบังคับบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(ก) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาว ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม
เง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.6 หากการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของคนตางดาวมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่
ระบุในขอบังคับบริษัท เวนแตจะเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับบริษัท  

(ข) หากขอจํากัดตามขอ 14 (ก)  ขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาวที่ไดดําเนินการ
ใชสิทธิตามเง่ือนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.6 ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุ
ในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืน
เงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย 
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาวดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิ 

(ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาวจะไมไดรับการชดเชยหรือชดใชไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท 
ในกรณีที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวตาม
ขอ 14 (ก)  ขางตน 
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15.  ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ โดยขอกําหนดสิทธิ
น้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธิน้ีขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศ
ใดๆ ที่มีผลใชบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนขอความของขอกําหนดสิทธิน้ีเฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันน้ัน 

 
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 20 มกราคม 2553 
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