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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 
14.30 น. ถึง 16.30 น.  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 16,224,125,722.40 บาท เป็น 21,146,125,722.40  
บาท โดยออกหุ้ นสามัญจ านวน 4,600,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.07 บาท รวมมูลค่า 4,922,000,000.00  บาท โดยเป็นการ               
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั ไม่เกิน 3,200 1.07 ไม่เกิน 3,424 
 การใช้เงินทนุ  
 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั ไม่เกิน 1,400  1.07 ไม่เกิน 1,498 
 (General Mandate) 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุที่ออกให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (private placement) 

ไม่เกิน 2,500 อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามญั 

 

ไม่คิดมลูค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัที่ราคา 
1.10 บาท ต่อ 1 หุ้น  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทหรือบคุคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
มอบหมาย]มีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดในภายหลงั 

ในกรณีนี ้บริษัทจะต้องได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
และหุ้นรองรับที่ออกใหม่ต่อบคุคล
ในวงจ ากดัโดยมติประชมุผู้ ถือหุ้นที่
ได้ก าหนดราคาเสนอขายไว้ชดัเจน 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตขุ้อ (1) 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
โครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แสนสิริ 
จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ 
และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) 

ไม่เกิน 700 อตัราการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย : 1 หุ้นสามญั 

ไม่คิดมลูค่าการ
เสนอขาย 

โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัที่ราคา 
1.10 บาทต่อ 1 หุ้น 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัทหรือบคุคลที่กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท
มอบหมาย]มีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลงั 

โปรดพิจารณา
หมายเหตขุ้อ (2) 

หมายเหต ุ

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ                 
เพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซือ้ขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุที่จะจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัท
จะออกและเสนอขายโดยมีมลูคา่การเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึง่อยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทนุจะได้รับ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อการจองซือ้หุ้นกู้  1 บาท โดยผู้ลงทนุดงักล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศกัยภาพและสามารถ
ลงทนุในบริษัทได้จริง  ซึง่ได้แก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนิติบคุคลต่างประเทศที่ถกูจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ 
และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จดัการกองทนุมี
อ านาจบริหารและตดัสินใจเก่ียวกับการลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้จดัการกองทุน คือ 
Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา  (U.S. Securities and 
Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) และผู้ลงทนุไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ที่ออกและเสนอขายให้กบับคุคล
ดงักล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และ 
ไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย                   
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5    
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ในการนี ้มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทมอบหมาย
เป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ลกัษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและหุ้นรองรับตอ่บคุคลในวงจ ากดั (private placement) ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

(2) อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกิน 700 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมลูค่าซือ้ขายและมีอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทตอ่หุ้น และมีอาย ุ5 นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ที่ออกและเสนอขายให้กบับคุคลดงักล่าว
จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคา
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษั ทในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้
บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6      

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย          
เป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงระยะเวลา
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียด
และขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ลกัษณะและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และ
หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่
เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความใน
เอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 

2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

- ไม่มี - 
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2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป )General Mandate(  

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

 

ร้อยละต่อทุน 
จดทะเบียน 
ช าระแล้ว 

หมายเหต ุ

1. บคุคลในวงจ ากดั (private placement) หุ้นสามญั ไม่เกิน 1,400 ประมาณร้อยละ 9 
 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตขุ้อ (1) 

 หมายเหต ุ

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) อนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,400 
ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท ณ 
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจดัสรรในคราวเดียวกนัหรือ
เป็นคราว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี ้บุคคลในวงจ ากัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นผู้ลงทนุที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง 
และมีศกัยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศกัยภาพในการอนัเป็น
ประโยชน์หรือสง่เสริมการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั    
ท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลงัไม่เกินกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย                    
เป็นผู้ มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าท า                   
ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าว ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การจดทะเบียนที่เก่ียวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและ
การย่ืนค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องเพื่อให้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักล่าวประสบผลส าเร็จ 
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 3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท 
อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record date) ในวนัที่ 22 มิถนุายน 2563 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่................................. 
จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)           

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุและหุ้นรองรับตอ่บคุคลในวงจ ากดั (private placement) 

4.2 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

4.3 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) 

4.4 บริษัทต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์   

4.5 บริษัทต้องขออนุญาตต่ อ ส า นั ก ง านคณะกร รมกา รก า กั บหลั กท รั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ท รั พ ย์
("ส านักงาน ก.ล.ต.") เพื่อ (1) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อบุคคล 
ในวงจ ากัด (private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (private placement)       

4.6 บริษัทต้องขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (private placement) และหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

4.7 บริษัทต้องขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือมีจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวและช าระค่าหุ้นที่เสนอ
ขาย 
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม  

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล                 
ในวงจ ากัด (private placement) วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครัง้นีเ้พื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซือ้ใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (private placement) ซึง่เป็นผู้ที่จะจองซือ้และได้รับ
การจดัสรรหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ที่บริษัทจะออกและเสนอขายโดยมี
มลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึง่อยู่ภายใต้วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้ ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 24/2562 ของบริษัท เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562 เข้ามาช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เน่ืองจากผู้ลงทุน
ดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศที่ถกูจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถกูถือหุ้นร้อยละ 100 โดย partnership funds ซึง่
เป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จดัการกองทุนมีอ านาจบริหารและตดัสินใจเก่ียวกับการ
ลงทุนของกองทุน) ที่ถูกจัดตัง้ขึ น้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ จัดการกองทุน  คือ Argyle Street 
Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรัฐอเมริกา  (U.S. 
Securities and Exchange Commission) ในการบริหารทรัพย์สินให้แก่กองทุนต่าง ๆ  นอกจากนี  ้ยังมี
วตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมี
ความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัท และเพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบนัทางการเงิน เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

5.2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ      
เพิ่มทนุของบริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) 

วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทุนครัง้นีเ้พื่อให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อ
เป็นสิ่งจงูใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ 
ผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เพื่อเป็นสิ่งจงูใจบคุลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกบับริษัทในระยะยาว 
อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการ
ใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่จะท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึน้  

6.2 เพื่อช าระคืนหนีบ้างส่วนให้แก่สถาบนัทางการเงิน ซึ่งจะช่วยลดภาระหนีส้ิน ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง อีกทัง้ช่วยให้สดัส่วนหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทลดลง 

6.3 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) จะ
ส่งผลให้บริษัทมีผู้ลงทุนที่มีศกัยภาพเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทและเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท 
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6.4 การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 จะส่งผลให้กรรมการ
และพนกังานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่
พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ น อีกทัง้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานกับบริษัทในระยะยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงินปันผลครัง้แรกเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาล ส่วนการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่ 2 นัน้ เป็นเงินปันผลประจ าปี ทัง้นี ้เงินปันผลที่จ่ายรวมทัง้สิน้ในแต่ละปีจะมี
จ านวนประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัเงินส ารองต่าง ๆ  ทกุประเภท
ที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทนุของบริษัท และบริษัท
ในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) 
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปัน
ผลจากการด าเนินงานของบริษัทเม่ือได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทแล้ว  

7.3 อื่น ๆ 

- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  

ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement) และการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) และด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบใุนสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

ในการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในด้านราคา (Price Dilution) ด้านส่วนแบง่ก าไร (Earning Per 
Share Dilution) และด้านสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ทัง้หมด จ านวน 1,400 ล้านหุ้น หากราคาเสนอขาย คือ 1.07  บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นมลูค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท (บนสมมตุิฐานที่ราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่ามลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต ่ากว่าราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท) จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เน่ืองจากราคาดงักล่าว 
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทัง้นี ้บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 
0.71 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) (ระหว่างวนัที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ข้อมลูจาก 
www.set.or.th)  

ทัง้นี ้ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสตูรต่อไปนี ้

   Price Dilution  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)       

                    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

     = (0.71 – 0.74)               

            0.71 

     = ร้อยละ -4.23 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 0.71 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว = 14,862,734,320 หุ้น 

ราคาเสนอขาย  = 1.07 บาท 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย = 1,400,000,000 หุ้น 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขาย) 

จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

      = (0.71 x 14,862,734,320) + (1.07 x 1,400,000,000) 

        14,862,734,320 + 1,400,000,000 

   = 0.74 บาท ตอ่หุ้น 

http://www.set.or.th/
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earning Per Share Dilution) หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ 
(Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ทัง้หมด จ านวน 1,400 ล้านหุ้น โดยที่ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General 
Mandate) บริษัทมีหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 14,862,734,320 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอตัราร้อยละ 8.61 ของส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงเดิม โดยค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวน
หุ้นที่ช าระแล้ว กบั (2) จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

1,400,000,000 

=   ร้อยละ 8.61  
(14,862,734,320 + 1,400,000,000) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1.  ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 15 พฤษภาคม 2563 

2.  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 25/2563 (Record date)  

22 มิถนุายน 2563 

3.  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 24 กรกฎาคม 2563 

4.  จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิเพื่อให้สอบคล้องกบัการเพิ่มทนุ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่                  
ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

5.  ขออนุญ าตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ (1) ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั 
(private placement) และ (2) ออกและเสนอขายหุ้นสามญั              
เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดั (private placement)    

คาดวา่ภายใน 2 สปัดาห์ นบัแต่
วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (private placement) 

6.  ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (private placement)  

หลงัจากที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
อนญุาตตามข้อ 5. โดยคาดวา่
ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
เพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั 
(private placement) 

7.  ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

ภายใน 1 ปีนบัแตว่นัที่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 

8.  จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  

ภายใน 14 วนันบัแต ่ 

(1) วนัที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลใน
วงจ ากดั (private placement) 
และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทตามโครงการ ESOP # 8 
ในแตล่ะครัง้ และ 

(2) วนัที่บริษัทได้รับช าระคา่หุ้น
ที่เสนอขายภายใต้การเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) 

9.  ขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) และหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทตามโครงการ ESOP # 8 เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่มีการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท 

10.  ขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ทีเ่กิดจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ 
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือมีจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ปิดการ
จองซือ้และช าระคา่หุ้นที่เสนอ
ขาย 
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บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

                               

ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

       (นายอภิชาติ จตูระกลู)  

ต าแหน่ง   กรรมการ  

 

ลายมือช่ือ.............................................. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

       (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

ต าแหน่ง   กรรมการ  

 

 
 


