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วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2559 อนุมตั ิการทําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน
ของบริ ษัทสยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (Voluntary Partial Tender Offer)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญ
ในบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ครัง้ ที่ 3/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัททําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)
ของบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) จํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรื อคิดเป็ นไม่เกินร้ อย
ละ 24.11 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
SF ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท โดยในกรณีที่มีผ้ แู สดงเจตนาเสนอขายหุ้นของ
SF มากกว่าร้ อยละ 24.11 ตามที่บริ ษัทเสนอซื ้อ บริ ษัทจะใช้ วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีผ้ แู สดงเจตนา
เสนอขาย (Pro-rata Basis) ในการนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการยื่นหนังสือแจ้ งการเข้ าทําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนต่อ SF ในวันที่
11 สิงหาคม 2559
อย่างไรก็ตาม การทําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนข้ างต้ นอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่า SF ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของ SF ให้ บริ ษัททําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วน และบริ ษัทต้ องได้ รับการผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของ SF
โดยได้ รับยกเว้ นไม่ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
SF จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการข้ างต้ นถือเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มา-จําหน่ ายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณ
ขนาดรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 31.11 ของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทฯ และหากนับรวมขนาด
รายการได้ มาที่เกิดขึ ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้ าทํารายการครัง้ นี ้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ
32.27 ของสินทรัพย์สทุ ธิ ของบริ ษัทฯ เข้ าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มา-จําหน่ายไป รายละเอียด
เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้ าลงทุนซื ้อหุ้นสามัญใน SF แนบ
มาพร้ อมนี ้
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํ ากัด (มหาชน) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทในการทําคําเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนของ SF ข้ างต้ น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์)
เลขานุการบริ ษัท
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สารสนเทศเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)
ของ บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สารสนเทศตามบัญชี 1
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary
Partial Tender Offer) ของบริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) จํานวนไม่เกิน
428,346,412 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ SF ในราคาหุน้ ละ 6.20
บาท ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ SF และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อ 11 เงื่อนไข
การเข้าทํารายการ ทัง้ นี้ บริษทั คาดว่าจะสามารถดําเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่
4 ของปี 2559

2.

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั
• ผูซ้ อ้ื
: บริษทั
• ผูข้ าย
: ผูถ้ อื หุน้ ของ SF
• ความสัมพันธ์กบั บริษทั
:
1. บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน SF โดย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษทั ถือหุน้ ใน SF รวมกันทัง้ สิน้
442,191,283 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 24.89 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SF
2. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เป็ นกรรมการของ SF โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายวิชา พูลวรลักษณ์
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

ตําแหน่ งในบริ ษทั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงินและบัญชี/
เลขานุ การบริษทั

ตําแหน่ งใน SF
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ทีม่ า : SETSMART ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

3.

ลักษณะทัวไปของรายการ
่
บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF จากผู้
ถือหุน้ SF ในจํานวนไม่เกินกว่า 428,346,412 หุน้ (หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 24.11 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมดของ SF) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 6.20 บาท ทัง้ นี้ หากมีผูถ้ อื หุน้ แสดงเจตนา
เสนอขายหุน้ SF มากกว่าจํานวน 428,346,412 หุน้ บริษทั จะรับซือ้ หุน้ เพียงจํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุน้
โดยจะจัดสรรการซือ้ หุน้ ดังกล่าวตามสัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ ผี แู้ สดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rate Basis) และ
จะดําเนินการชําระค่าหุน้ สามัญดังกล่าวเป็ นเงินสด
ทัง้ นี้ การเข้า ทํ า รายการข้า งต้ น ถื อ เป็ น การได้ ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ น
การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้มา-จําหน่ายไป”) ซึง่ เมื่อคํานวณขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว โดยมีขนาดรายการตาม
หน้า 1

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ เท่ากับร้อยละ 31.11 ของ สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั และหากนับรวมขนาดรายการ
ได้มาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารตกลงเข้าทํารายการครัง้ นี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 32.27 เข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ทีม่ ขี นาดรายการเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยบริษทั มี
หน้าทีจ่ ะต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทําสารสนเทศเพื่อจัดส่งให้กบั ผู้
ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้างอิงตามงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 ดังนี้
วิธที ่ี 1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (หน่วย : ล้านบาท)
= สัดส่วนการซือ้ หุน้ x มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ SF x 100
มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
= 24.11% x 8,351.47 x 100
6,473.10
= 31.11%
วิธที ่ี 2 เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
= สัดส่วนการซือ้ หุน้ x กําไรสุทธิของ SF x 100
กําไรสุทธิของบริษทั
= 24.11% x 1,527.34 x 100
1,251.92
= 29.41%
วิธที ่ี 3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)
= มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ายชําระ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั
=
2,655.75 x 100
14,529.03
= 18.28%
วิธที ่ี 4 เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์
-ไม่ม-ี
4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
SF
4.1 ข้อมูลทัวไปของ
่
ชื่อบริษทั
ทีต่ งั ้ บริษทั
ตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทธุรกิจ

: บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
: อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก,
99 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หน้า 2

มูลค่าทีต่ ราไว้
: 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 : 1,776,618,036 บาท
ทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
: 1,776,607,541 บาท
เว็บไซต์
: http://www.siamfuture.com

หน้า 3

4.2 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ในเครือ SF
โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่ม SF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บมจ.สยามฟ�วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์
100%

100%

74%

51%

50%

บจ.สยามฟ�วเจอร์
แมเนจเมนท์

บจ.สยามฟ�วเจอร์
พร็อพเพอร์ตี้

บจ.เพชรเกษม
พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

บจ.เอกมัย
ไลฟ�สไตล์
เซ็นเตอร์

ดําเนินธุรกิจด้านการ
บริการ ศูนย์การค้า
มาร์เก็ตเพลส
นวมินทร์
(สุข าภิบาล1)

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
เอสพละนาด
รัชดาภิเษก

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
เพชรเกษม พาวเวอร์
เซ็นเตอร์

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
เอกมัย พาวเวอร์
เซ็นเตอร์

26%

49%

บจ.คอนเน็กซ์
คอนซัลแตนท์

50%

49%

49%

49%

บจ.รัชโยธิน
อเวนิว

บจ.รัชโยธิน อเวนิว
แมเนจเมนท์

บจ.เอสเอฟ
ดีเวลอปเมนท์

บจ.เวสท์ บางกอก
ดีเวลอปเมนท์

บจ.นอร์ธ บางกอก
ดีเวลอปเมนท์

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนา
ศูนย์การค้าดิอเวนิว
รัชโยธิน

ดําเนินธุรกิจด้าน
การบริการ
ศูนย์การค้าดิอเวนิว
รัชโยธิน

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
เมกา บางนา

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
แห่งใหม่บริเวณ
บางใหญ่

ดําเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้า
แห่งใหม่บริเวณ
รังสิต

50%

50%

บมจ.เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

49%

บจ.อิคาโน่

2%

2%

49%

บจ.เอส.พี.เอส.
โกลเบิ้ล เทรด

49%

2%

บจ.ไทย วนาสิริ

ทีม่ า : งบการเงิน ของ SF
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4.3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน SF
ฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนิ นงาน

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้ จ ากการขายและ
หรือการให้บริการ
ต้ น ทุ น จากการขายและ
หรือการให้บริการ
กําไรขันต้
้ น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ทีม่ า : งบการเงินของ SF

12,002.86
5,572.50
6,044.94

12,460.15
5,313.76
6,728.94

14,422.08
5,516.08
8,103.60

หน่ วย : ล้านบาท
6 เดือนแรกของปี
2559 สิ้ นสุด
ณ วันที่ 30 มิ .ย.
2559
14,634.57
5,455.74
9,178.82

1,306.69

1,340.60

1,365.55

691.81

566.88
739.81
511.86

563.47
777.13
700.23

537.52
828.03
1,407.83

267.25
424.56
529.62

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

4.4 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 เมษายน 2559
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
1. บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
2. LUCKY SECURITIES, INC.
3. นายนพพร วิฑรู ชาติ
4. นายพงศ์กจิ สุทธพงศ์
5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
6. น.ส.อาทิตยา จันทรประภา
7. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หนุ้ ระยะยาวปนั ผล
8. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
9. นางเกศินี วิฑรู ชาติ
10. นางสุพรรณ วิฑรู ชาติ
รวม
ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จํานวนหุ้น
429,550,483
143,661,366
109,357,561
102,345,154
59,000,000
42,308,886
41,249,720
37,089,062
32,354,522
26,365,317
996,916,754

%
24.18
8.09
6.16
5.76
3.32
2.38
2.32
2.09
1.82
1.48
57.60

หน้า 5

4.5 โครงสร้างกรรมการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายชื่อ
1. นาย อรณพ จันทรประภา
2. นาย พงศ์กจิ สุทธพงศ์
3. นาย นพพร วิฑรู ชาติ
4. นาย สมนึก พจน์เกษมสิน
5. นาย กิตตินนั ท์ สํารวจรวมผล
6. นาย วิชา พูลวรลักษณ์
7. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
8. น.ส. ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
9. นาย ชัย จรุงธนาภิบาล
10. นาง นันทิยา มนตริวตั
11. นาย เดช บุลสุข
12. นาง สไบทิพย์ สุนทรส
ทีม่ า : SETSMART

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิ น
บริษทั มีความประสงค์จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF จากผู้
ถือหุน้ ของ SF ในจํานวนไม่เกินกว่า 428,346,412 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 6.20 บาท ซึง่ เป็ นราคาทีบ่ ริษทั เห็นว่า
เหมาะสมต่อการลงทุน โดยบริษทั จะชําระเงินดังกล่าวเป็ นเงินสด ภายหลังจากวันครบกําหนดระยะเวลารับซือ้
หุน้ สามัญบางส่วนของ SF ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ความสําเร็จของเงื่อนไขทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 11

6.

มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซื้อมา
มูลค่าหุน้ สามัญของ SF ทีไ่ ด้มาโดยการทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)
จํานวนหุน้ ไม่เกินกว่า 428,346,412 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 6.20 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 2,655,747,754.40
บาท

7.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกําหนดมูลค่าสิง่ ตอบแทน ในการกําหนดมูลค่าหุน้ ของ SF ในอัตราหุน้ ละ 6.20 บาท นัน้ มา
จากวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญในอดีต (Historical Volume-Weighted
Average Price) ซึ่งเป็ นวิธที ่คี ํานึงถึงราคาตลาดและปริมาณการซือ้ ขายของหุ้นสามัญของ SF โดยราคา
ดังกล่าวสูงกว่า ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของ SF ย้อนหลังในช่วง 7 -15 วันทําการ ก่อน
วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้ทาํ คําเสนอซือ้ หุน้ บางส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 0.78

8.

ผลประโยชน์ที่บริษทั คาดว่าจะได้รบั
การทําคําเสนอซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของ SF (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัทในครัง้ นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ การลงทุนใน SF และเป็ นการลงทุนระยะยาว ซึง่ ถือเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญของบริษทั ในการ
ขยายธุรกิจให้มคี วามหลากหลาย เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ SF
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั ประโยชน์จากเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนทีม่ ากกว่าร้อยละ 25 เช่น การลงมติเพื่อ
พิจารณาวาระที่สําคัญที่ต้องได้รบั เสียงสนับสนุ นจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เช่น
การเพิม่ ทุน การลดทุน เป็ นต้น
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9.

ผลกระทบต่อกิ จการและผู้ถือหุ้นจากการดําเนิ นกิ จการและนโยบายการบริ หารจัดการภายหลังการ
ทํารายการ
บริษทั ไม่มแี ผนที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนประกอบ
ธุ ร กิจ และจะให้ ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของผู้ บ ริห ารเดิม รวมถึ ง จะไม่ ส่ ง ตัว แทนเข้า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการบริษทั เพิม่ เติม ในการนี้บริษทั ไม่มคี วามประสงค์จะเปลีย่ นแปลงนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของ SF
แต่อย่างใด รวมทัง้ บริษทั ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะดําเนินการเพิกถอน SF ออกจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่กรณีท่ี บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
และกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลบังคับในขณะนัน้

10.

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการซื้อสิ นทรัพย์
เงินทุนทีบ่ ริษทั จะต้องใช้สาํ หรับการเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF
ตามคําเสนอซือ้ ครัง้ นี้ เท่ากับ 2,655,747,754.40 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสีห่ มื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบสีบ่ าทสีส่ บิ สตางค์) โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และ
วงเงินสินเชื่อทีบ่ ริษทั มีกบั ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยบริษทั ได้รบั หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงินสําหรับการเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้

11.

เงื่อนไขการเข้าทํารายการ
บริษทั จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วนของ SF ในครัง้ นี้ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่อไปนี้ให้
แล้วเสร็จทุกประการ
1. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ SF อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ทําคําเสนอซือ้ หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender
Offer) ของ SF
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผ่อนผันให้บริษทั สามารถทําคําเสนอซือ้
หุน้ สามัญบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF ได้
อนึ่ง ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ แสดงเจตนาเสนอขายหุน้ SF ให้กบั บริษทั มากกว่าจํานวน 428,346,412 หุน้ บริษทั
จะรับซื้อหุ้น SF เพียงจํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น โดยจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของ
จํานวนหุน้ ทีม่ ผี แู้ สดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rate Basis)

12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ดังกล่าว เป็ นรายการที่
เหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ในอนาคต เนื่ อ งจากการเข้า ลงทุ น ใน SF ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ จะเป็ นส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกําไรให้แก่บริษทั ในระยะยาว ซึง่ ส่งผลดีต่อการดําเนินงาน
ของบริษทั รวมทัง้ เป็ นการกระจายความเสีย่ งให้กบั บริษทั ให้มคี วามหลากหลาย และราคาทีเ่ สนอซือ้ เป็ นราคา
ทีเ่ หมาะสมเป็ นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นชอบดําเนินการได้

13.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริ ษัททุกท่ านที่ แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
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