
 
 

ท่ี LMJG/SET/2016/10  

       วนัท่ี 11 สงิหาคม 2559 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 3/2559 อนมุตัิการทําคาํเสนอซือ้หุ้นบางสว่น 

ของบริษัทสยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (Voluntary Partial Tender Offer) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์เก่ียวกบัการเข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญั 

 ในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 3/2559 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัททําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) 

ของบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“SF”) จํานวนไม่เกิน 428,346,412 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อย

ละ 24.11 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของ SF ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท โดยในกรณีท่ีมีผู้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นของ 

SF มากกว่าร้อยละ 24.11 ตามท่ีบริษัทเสนอซือ้ บริษัทจะใช้วิธีการจดัสรรตามสดัส่วนของจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ แสดงเจตนา

เสนอขาย (Pro-rata Basis) ในการนี ้บริษัทจะดําเนินการยื่นหนงัสือแจ้งการเข้าทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นต่อ SF ในวนัท่ี 

11 สงิหาคม 2559 

 

 อยา่งไรก็ตาม การทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นข้างต้นอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่า SF ต้องได้รับมติอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นของ SF ให้บริษัททําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น และบริษัทต้องได้รับการผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของ SF 

โดยได้รับยกเว้นไมต้่องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ SF จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

 

 ทัง้นี ้การเข้าทํารายการข้างต้นถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มา-จาํหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณ

ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วแล้วคิดเป็นร้อยละ 31.11 ของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ และหากนบัรวมขนาด

รายการได้มาท่ีเกิดขึน้ในช่วงระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการครัง้นีจ้ะมีขนาดรายการรวมเทา่กบัร้อยละ 

32.27 ของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ เข้าข่ายรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มา-จําหน่ายไป รายละเอียด

เก่ียวกบัการเข้าทํารายการปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์เก่ียวกบัการเข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัใน SF แนบ

มาพร้อมนี ้ 
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 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของ SF ข้างต้น 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                (นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์) 

                                                                 เลขานกุารบริษัท 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญับางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)  

ของ บริษทั สยามฟิวเจอร ์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สารสนเทศตามบญัชี 1 

 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ ์กรุ้ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จะทําคําเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วน (Voluntary 

Partial Tender Offer) ของบรษิัท สยามฟิวเจอร์ ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“SF”) จํานวนไม่เกิน 

428,346,412 หุน้ หรอืคดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 24.11 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ SF ในราคาหุน้ละ 6.20 

บาท ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ SF และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 11 เงื่อนไข

การเขา้ทาํรายการ ทัง้น้ี บรษิทัคาดว่าจะสามารถดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในไตรมาสที ่

4 ของปี 2559 

 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทั 

• ผูซ้ือ้ : บรษิทั  

• ผูข้าย : ผูถ้อืหุน้ของ SF  

• ความสมัพนัธก์บับรษิทั :  

1. บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน SF โดย ณ วนัที ่11 สงิหาคม 2559 บรษิทัถอืหุน้ใน SF รวมกนัทัง้สิน้ 

442,191,283 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.89 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SF  

2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นกรรมการของ SF โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในบริษทั ตาํแหน่งใน SF 

1. นายวชิา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ 

2. นายวรีวฒัน์ องคว์าสฏิฐ ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ 

3. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 

4. นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัช/ี

เลขานุการบรษิทั 

กรรมการ 

ทีม่า : SETSMART ณ วนัที ่11 สงิหาคม 2559 

 

3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามญับางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF จากผู้

ถอืหุน้ SF ในจํานวนไม่เกนิกว่า 428,346,412 หุน้ (หรอืคดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 24.11 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายแลว้

ทัง้หมดของ SF) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาหุน้ละ 6.20 บาท ทัง้น้ี หากมผีูถ้อืหุน้แสดงเจตนา

เสนอขายหุน้ SF มากกว่าจาํนวน 428,346,412 หุน้ บรษิทัจะรบัซือ้หุน้เพยีงจาํนวนไม่เกนิ  428,346,412 หุน้ 

โดยจะจดัสรรการซือ้หุน้ดงักล่าวตามสดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rate Basis) และ

จะดาํเนินการชาํระค่าหุน้สามญัดงักล่าวเป็นเงนิสด 

 

ทัง้ น้ี การเข้าทํารายการข้างต้นถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีม่นีัยสาํคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็น

การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศ

รายการไดม้า-จาํหน่ายไป”) ซึง่เมื่อคํานวณขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว โดยมขีนาดรายการตาม
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เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิเท่ากบัรอ้ยละ 31.11 ของ สนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทั และหากนับรวมขนาดรายการ

ไดม้าทีเ่กดิขึน้ในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ทํารายการครัง้น้ีจะมขีนาดรายการรวมเท่ากบั

รอ้ยละ 32.27 เขา้ขา่ยรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดรายการเกนิรอ้ยละ 15 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 โดยบรษิทัมี

หน้าทีจ่ะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัทําสารสนเทศเพื่อจดัส่งใหก้บัผู้

ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วนันับตัง้แต่วนัที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการอ้างองิตามงบการเงนิไตรมาส 2 ปี 2559 สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 

2559 ดงัน้ี 

 

วธิทีี ่1  เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยส์ทุธ ิ(หน่วย : ลา้นบาท) 

 = สดัสว่นการซือ้หุน้ x มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง SF x 100 

  มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั  

= 24.11% x 8,351.47 x 100 

  6,473.10 

 = 31.11% 

 

วธิทีี ่2  เกณฑก์าํไรสทุธ ิ(หน่วย : ลา้นบาท) 

 = สดัสว่นการซือ้หุน้ x กาํไรสทุธขิอง SF x 100 

  กาํไรสทุธขิองบรษิทั  

 = 24.11% x 1,527.34 x 100 

      1,251.92   

 = 29.41% 

 

วธิทีี ่3  เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน (หน่วย : ลา้นบาท) 

 = มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายชาํระ x 100 

  สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

 =  2,655.75 x 100  

  14,529.03 

 = 18.28% 

 

วธิทีี ่4  เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์

-ไม่ม-ี 

 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

 

4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของ SF 

ชื่อบรษิทั :  บรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้บรษิทั : อาคารศนูยก์ารคา้ เอสพละนาด รชัดาภเิษก,  

99 ถนน รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่มอุตสาหกรรม : อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

ประเภทธุรกจิ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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มลูค่าทีต่ราไว ้ : 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 : 1,776,618,036 บาท 

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 : 1,776,607,541 บาท 

เวบ็ไซต ์ : http://www.siamfuture.com 
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4.2 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัในเครอื SF 

 

 โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่ม SF ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559  

 

           ทีม่า : งบการเงนิ ของ SF
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บริหารศูนย์การค้า

แห่งใหมบ่ริเวณ

บางใหญ่

ดําเนินธุรกิจด้าน

การพัฒนาและ

บริหารศูนย์การค้า

เมกา บางนา

บจ.สยามฟ�วเจอร์ 

แมเนจเมนท์

บจ.สยามฟ�วเจอร์ 

พร็อพเพอร์ตี้

บจ.เพชรเกษม

พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

ดําเนินธุรกิจด้าน

การพัฒนาและ

บริหารศูนย์การค้า

เพชรเกษม พาวเวอร์ 

เซ็นเตอร์ 

ดําเนินธุรกิจด้าน

การพัฒนาและ

บริหารศูนย์การค้า

เอสพละนาด 

รัชดาภิเษก

ดําเนินธุรกิจด้านการ

บริการ ศูนย์การค้า

มาร์เก็ตเพลส

นวมินทร์

(สุขาภิบาล1)

บมจ.เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บจ.อิคาโน่

บจ.เอส.พี.เอส. 

โกลเบิ้ล เทรด
บจ.ไทย วนาสิริ

บจ.คอนเน็กซ์ 

คอนซัลแตนท์

100% 100% 74% 51% 50% 50% 49% 49% 49%

26% 49% 50% 50%
49% 49% 49% 2%

บมจ.สยามฟ�วเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์
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4.3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน SF 
        หน่วย : ลา้นบาท 

ฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน 

ปี 2556 ปี 2557 

 

ปี 2558 

 

6 เดือนแรกของปี 

2559 ส้ินสดุ 

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 

2559 

สนิทรพัยร์วม      12,002.86           12,460.15           14,422.08  14,634.57 

หนี้สนิรวม        5,572.50            5,313.76            5,516.08  5,455.74 

ส่วนของผูถ้อืหุน้        6,044.94            6,728.94            8,103.60  9,178.82 

รายได้จากการขายและ

หรอืการใหบ้รกิาร        1,306.69            1,340.60            1,365.55  691.81 

ต้นทุนจากการขายและ

หรอืการใหบ้รกิาร           566.88               563.47               537.52  267.25 

กาํไรขัน้ตน้          739.81               777.13               828.03  424.56 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ          511.86               700.23            1,407.83  529.62 

ทีม่า : งบการเงนิของ SF  

 

4.4 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่4 เมษายน 2559 

รายช่ือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น % 

1. บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 429,550,483 24.18 

2. LUCKY SECURITIES, INC. 143,661,366 8.09 

3. นายนพพร วฑิรูชาต ิ 109,357,561 6.16 

4. นายพงศก์จิ สุทธพงศ ์ 102,345,154 5.76 

5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 59,000,000 3.32 

6. น.ส.อาทติยา จนัทรประภา 42,308,886 2.38 

7. กองทุนเปิด เค 20 ซเีลค็ทห์ุน้ระยะยาวปนัผล  41,249,720 2.32 

8. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 37,089,062 2.09 

9. นางเกศนิ ีวฑิรูชาต ิ 32,354,522 1.82 

10. นางสุพรรณ วฑิรูชาต ิ 26,365,317 1.48 

รวม 996,916,754 57.60 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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4.5 โครงสรา้งกรรมการ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นาย อรณพ จนัทรประภา ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นาย พงศก์จิ สุทธพงศ ์ รองประธานกรรมการ 

3. นาย นพพร วฑิรูชาต ิ ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ 

4. นาย สมนึก พจน์เกษมสนิ กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการ 

5. นาย กติตนินัท ์สาํรวจรวมผล กรรมการ 

6. นาย วชิา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ 

7. นาย วรีวฒัน์ องคว์าสฏิฐ ์ กรรมการ 

8. น.ส. ฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ กรรมการ 

9. นาย ชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอสิระ 

10. นาง นนัทยิา มนตรวิตั กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นาย เดช บุลสุข กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

12. นาง สไบทพิย ์สุนทรส กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า : SETSMART 

 

5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการชาํระเงิน 

บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะทําคําเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF จากผู้

ถอืหุน้ของ SF ในจาํนวนไม่เกนิกว่า 428,346,412 หุน้ ในราคาหุน้ละ 6.20 บาท ซึง่เป็นราคาทีบ่รษิทัเหน็ว่า

เหมาะสมต่อการลงทุน โดยบรษิทัจะชาํระเงนิดงักล่าวเป็นเงนิสด ภายหลงัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลารบัซือ้

หุน้สามญับางส่วนของ SF ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ความสาํเรจ็ของเงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 11 

 

6. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ซ้ือมา 

มูลค่าหุน้สามญัของ SF ทีไ่ดม้าโดยการทําคําเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) 

จาํนวนหุน้ไม่เกนิกว่า 428,346,412 หุน้ ในราคาหุน้ละ 6.20 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 2,655,747,754.40 

บาท 

 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

เกณฑท์ีใ่ชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิง่ตอบแทน ในการกําหนดมูลค่าหุน้ของ SF ในอตัราหุน้ละ 6.20 บาท นัน้มา

จากวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัในอดีต (Historical Volume-Weighted 

Average Price) ซึ่งเป็นวธิทีี่คํานึงถึงราคาตลาดและปรมิาณการซือ้ขายของหุ้นสามญัของ SF โดยราคา

ดงักล่าวสงูกว่า ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัของ SF ยอ้นหลงัในช่วง 7 -15 วนัทําการ ก่อน

วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหท้าํคาํเสนอซือ้หุน้บางสว่นอยู่ประมาณรอ้ยละ 0.78  

 

8. ผลประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะได้รบั 

การทําคําเสนอซื้อหุ้นสามญับางส่วนของ SF (Voluntary Partial Tender Offer) ของบรษิัทในครัง้น้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่การลงทุนใน SF และเป็นการลงทุนระยะยาว ซึง่ถอืเป็นกลยุทธส์าํคญัของบรษิทัในการ

ขยายธุรกจิใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกจิและผลประกอบการของ SF 

ในอนาคต นอกจากน้ี บรษิทัไดร้บัประโยชน์จากเขา้ถอืหุน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 25 เช่น การลงมตเิพื่อ

พจิารณาวาระที่สําคญัที่ต้องได้รบัเสยีงสนับสนุนจากผูถ้ือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงที่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 เช่น 

การเพิม่ทุน การลดทุน เป็นตน้ 
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9. ผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นจากการดาํเนินกิจการและนโยบายการบริหารจดัการภายหลงัการ

ทาํรายการ 

บรษิทัไม่มแีผนที่จะเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกจิ นโยบายการดําเนินธุรกจิ แผนประกอบ

ธุรกิจ และจะให้การสนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ ในการน้ีบรษิทัไม่มคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของ SF 

แต่อย่างใด รวมทัง้บรษิทัไม่มคีวามประสงคท์ีจ่ะดาํเนินการเพกิถอน SF ออกจากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่กรณีที ่บรษิทัมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์

และกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลบงัคบัในขณะนัน้ 

 

10. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

เงนิทุนทีบ่รษิทัจะต้องใชส้าํหรบัการเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF 

ตามคําเสนอซือ้ครัง้น้ี เท่ากบั 2,655,747,754.40 บาท (สองพนัหกรอ้ยหา้สบิหา้ลา้นเจด็แสนสีห่มื่นเจด็พนั

เจด็รอ้ยห้าสบิสีบ่าทสีส่บิสตางค)์ โดยแหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ทีใ่ช ้จะมาจากเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัและ

วงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัมกีบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง โดยบรษิทัไดร้บัหนังสอืรบัรองแหล่งเงนิทุนจากสถาบนั

การเงนิสาํหรบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อใชป้ระกอบการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี 

11. เง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

บรษิทัจะทาํคาํเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วนของ SF ในครัง้น้ีไดก้ต่็อเมื่อบรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขต่อไปน้ีให้

แลว้เสรจ็ทุกประการ 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ SF อนุมตัใิหบ้รษิทัทําคําเสนอซือ้หุน้สามญับางส่วน (Voluntary Partial Tender 

Offer) ของ SF  

2.  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผ่อนผนัใหบ้รษิทัสามารถทําคําเสนอซือ้

หุน้สามญับางสว่น (Voluntary Partial Tender Offer) ของ SF ได ้

 

อน่ึง ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้แสดงเจตนาเสนอขายหุน้ SF ใหก้บับรษิทัมากกว่าจํานวน 428,346,412 หุน้ บรษิทั

จะรบัซื้อหุ้น SF เพยีงจํานวนไม่เกนิ 428,346,412 หุ้น โดยจะจดัสรรการซื้อหุ้นดงักล่าวตามสดัส่วนของ

จาํนวนหุน้ทีม่ผีูแ้สดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rate Basis) 

 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัดงักล่าว เป็นรายการที่

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต เน่ืองจากการเข้าลงทุนใน SF ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย ์จะเป็นสว่นช่วยสรา้งรายไดแ้ละผลกาํไรใหแ้ก่บรษิทัในระยะยาว ซึง่สง่ผลดต่ีอการดาํเนินงาน

ของบรษิทั รวมทัง้เป็นการกระจายความเสีย่งใหก้บับรษิทัใหม้คีวามหลากหลาย และราคาทีเ่สนอซือ้เป็นราคา

ทีเ่หมาะสมเป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบดาํเนินการได ้

 

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัททุกท่านท่ีแตกต่างจากความเหน็

ของคณะกรรมการบริษทั 

-ไม่ม-ี 
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