
  
 

 วนัท่ี  13 ตุลาคม 2557 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั                                                        

ของบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที ่2 (SIRI-W2) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 2. ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรัพยฝ์ากเขา้ 

  บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น 

 4. ใบรับรองการจองซ้ือหุน้ 

 5.   ใบนาํฝากแบบ Bill Payment 
 6. ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 

  ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) 

 ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 

2557 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 

ควบคู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) จาํนวนไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย โดย
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่
กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 ซ่ึงจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (อตัราส่วน 3:1:1) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หุ้นละ 1.30 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
SIRI-W2 หน่วยละ -0- บาท โดยมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 2.50 บาท ต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการ
ปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิจากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 ทั้งหมดในคราวเดียวและเป็นไปตามสัดส่วน 

 ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีกาํหนดไวข้้างต้นได ้
(Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตาม
รายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ี
เพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 
12/2554”) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนั
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 
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