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วนัที ่4 มถุินายน 2561 

 
เรือ่ง การขายหุน้สามญัในบรษิทัยอ่ย เพือ่ใหเ้ป็นบรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ในวนัที ่ 1 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ               
ไดข้ายหุน้สามญัในบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ กลา่วคอื บรษิทั สริพิฒัน์ วนั จาํกดั                   
(“บริษทัย่อยท่ี 1”) บรษิทั สริพิฒัน์ ท ูจาํกดั (“บริษทัย่อยท่ี 2”) และบรษิทั สริพิฒัน์ ทร ีจาํกดั (“บริษทัย่อยท่ี 3”)
ใหแ้ก่ บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) (“ย ู ซิต้ี”) พรอ้มกนัน้ี บรษิทั อาณาวรรธน์ จาํกดั (“อาณาวรรธน์”) (ซึง่เป็น
บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 100) ไดข้ายหุน้สามญัในบรษิทั กรงุเทพ สกาย สขุมุวทิ 34 จาํกดั 
(“บริษทัย่อยท่ี 4”) ซึง่ประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ใหแ้ก่บรษิทัฯ และ ย ูซติี ้ตามลาํดบั โดยมวีตัถุประสงค์
ใหบ้รษิทัยอ่ยที ่1 - 4 เป็นบรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่งบรษิทัฯ และ ย ูซติี ้ตามแผนการพฒันา
โครงการทีพ่กัอาศยัเพือ่ขาย ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ (Strategic Alliance Framework 
Agreement) ทีท่าํขึน้ระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (“BTS”) ฉบบัลงวนัที ่ 16 
ตุลาคม 2557 โดยผลสาํเรจ็ของการทาํรายการดงักลา่ว ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทับรษิทัยอ่ย              
ที ่1 - 4 ลดลงจากเดมิในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 และทาํใหบ้รษิทัยอ่ยที ่1 - 4 เปลีย่นสภาพจาก
บรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัรว่มของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
 

บริษทัท่ี 1 
 

ชื่อบรษิทั บรษิทั สริพิฒัน์ วนั จาํกดั 
ทีต่ ัง้สาํนกังาน 475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (แบง่เป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้) 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(พาร)์ 100 บาทต่อ 1 หุน้ 
ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท 
ผูข้าย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   
ผูซ้ือ้ บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนหุน้ทีข่าย หุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
ราคาซือ้ขาย 25,000,000 บาท 

(เป็นราคาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ย ูซติี)้ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงั
การซือ้ขายหุน้เป็นผลสาํเรจ็ 

1) บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
2) ย ูซติี ้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50  

โครงสรา้งคณะกรรมการ 1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์
2. นายสยาม สวีราภรณ์สกุล 
3. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ 
4. นายนพพร บุญถนอม 
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บริษทัท่ี 2 
 

ชื่อบรษิทั บรษิทั สริพิฒัน์ ท ูจาํกดั 
ทีต่ ัง้สาํนกังาน 475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (แบง่เป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้) 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(พาร)์ 100 บาทต่อ 1 หุน้ 
ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท 
ผูข้าย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   
ผูซ้ือ้ บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนหุน้ทีข่าย หุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
ราคาซือ้ขาย 25,000,000 บาท 

(เป็นราคาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ย ูซติี)้ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงั
การซือ้ขายหุน้เป็นผลสาํเรจ็ 

1) บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
2) ย ูซติี ้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50  

โครงสรา้งคณะกรรมการ 1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์
2. นายสยาม สวีราภรณ์สกุล 
3. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ 
4. นายนพพร บุญถนอม 

 
บริษทัท่ี 3 
 

ชื่อบรษิทั บรษิทั สริพิฒัน์ ทร ีจาํกดั 
ทีต่ ัง้สาํนกังาน 475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท (แบง่เป็นหุน้สามญั 500,000 หุน้) 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(พาร)์ 100 บาทต่อ 1 หุน้ 
ทุนชาํระแลว้ 50,000,000 บาท 
ผูข้าย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)   
ผูซ้ือ้ บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนหุน้ทีข่าย หุน้สามญัจาํนวน 250,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
ราคาซือ้ขาย 25,000,000 บาท 

(เป็นราคาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งบรษิทัฯ และ ย ูซติี)้ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงั
การซือ้ขายหุน้เป็นผลสาํเรจ็ 

1) บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
2) ย ูซติี ้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50  

โครงสรา้งคณะกรรมการ 1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์
2. นายสยาม สวีราภรณ์สกุล 
3. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ 
4. นายนพพร บุญถนอม 
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บริษทัท่ี 4 
 

ชื่อบรษิทั บรษิทั กรุงเทพ สกาย สขุมุวทิ 34 จาํกดั 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน 475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท (แบง่เป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้) 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(พาร)์ 100 บาทต่อ 1 หุน้ 
ทุนชาํระแลว้ 1,000,000 บาท 
ผูข้าย บรษิทั อาณาวรรธน์ จาํกดั (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ)   
ผูซ้ือ้ 1) บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

2) บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนหุน้ทีข่ายใหแ้ก่บรษิทัฯ หุน้สามญัจาํนวน 5,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
ราคาซือ้ขาย 500,000 บาท 

(เป็นราคาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่ง อาณาวรรธน์ และ บรษิทัฯ) 
จาํนวนหุน้ทีข่ายใหแ้ก่ ย ูซติี ้ หุน้สามญัจาํนวน 5,000 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ 
ราคาซือ้ขาย 500,000 บาท 

(เป็นราคาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่ง อาณาวรรธน์ และ ย ูซติี)้ 
โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงั
การซือ้ขายหุน้เป็นผลสาํเรจ็ 

1) บรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
2) ย ูซติี ้ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 

โครงสรา้งกรรมการ 1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์
2. นายสยาม สวีราภรณ์สกุล 
3. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ 
4. นายนพพร บุญถนอม 

 
 อน่ึง ย ู ซติี ้ และ BTS ไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และอาณาวรรธน์ ดงันัน้ ธุรกรรมน้ีไมใ่ช่
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ ทจ. 21/2551 และเมือ่คาํนวณขนาดรายการ
จาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ลว้ ไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 20/2551 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
   
 
 
                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                                 กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 
 


