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วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 
เรื่อง การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัในบริษัทร่วมทุน  
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ในวนัน้ี (31 มนีาคม 2563) บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท า

ธุรกรรมซื้อและขายหุ้นสามญัในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ยู ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) (“ยู ซิต้ี”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จ านวนรวม 4 บรษิัท กล่าวคอื บรษิัท บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิ้ง ฟิฟทนี จ ากดั 
(“BS15”), บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิ้ง ทเวนท ีจ ากดั (“BS20”), บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิ้ง ทเวนท ีโฟร์ จ ากดั 
(“BS24”), และ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีไฟฟ์ จ ากดั (“BS25”), รวมเรยีกว่า (“บริษทัร่วมทุน”) ตามมติ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 1. การจ าหน่ายหุ้นสามญัในบรษิัท บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิ้ง ฟิฟทนี จ ากดั (“บริษทัร่วมทุนท่ีจ ำหน่ำยหุ้น”)                        
ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ใหแ้ก่ยู ซติี้ โดยในการจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าว บรษิทัฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มืที่
บรษิทัร่วมทุนทีจ่ าหน่ายหุน้ทัง้หมดมอียู่ต่อบรษิทัฯ ให้ ยู ซติี้ ดว้ย (รวมเรยีกว่า “ธรุกรรมกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั”) 
ในราคาจ าหน่ายหุ้นสามญัและสทิธิเรยีกร้องในหนี้เงนิกู้ยมืรวม 548,685,753.44 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัธุรกรรมการ
จ าหน่ายหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่จ าหน่ายหุ้นจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 

ผูซ้ื้อ: บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

ผูข้าย: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

ทีต่ัง้ส านักงาน: 475 อาคารสริภิิญโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ:  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 

ทุนจดทะเบยีน:  100,000,000 บาท (แบง่ออกเป็น 1,000,000 หุน้) 

มลูค่าทีต่ราไว:้  หุน้ละ 100 บาท  

ทุนช าระแลว้:  100,000,000 บาท 

ประเภททรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไป: • หุน้สามญัใน BS15 จ านวน 500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ของทุนช าระแลว้  

• สทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มื (ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้)                                
ทรพัยส์นิหลกัของ BS15: ทีด่นิรอการพฒันา 
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ราคาซื้อขายของหุน้สามญั: 1,000,000 บาท (ซึง่เป็นราคาทีพ่จิารณาจากมลูค่าเงนิลงทุนของ
บรษิทัฯ มูลค่าสนิทรพัย์และส่วนของผูถ้อืหุ้นของ BS15 หนี้เงนิ
กู้ยืมผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ขาย ณ วันโอนหุ้นแล้วเสร็จ  และ
จ านวนเงนิสดคงเหลอื ณ วนัโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย) 

โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซื้อ
ขายหุน้เป็นผลส าเรจ็:  

BS15 จะสิน้สภาพการเป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทัฯ 

โครงสรา้งกรรมการภายหลงัธรุกรรม
แลว้เสรจ็: 

1) นายกวนิ กาญจนพาสน์ 
2) นายคง ช ิเคอืง 
3) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์
4) นายสยาม สวีราภรณ์สกุล 

วนัทีโ่อนหุน้แลว้เสรจ็: 31 มนีาคม 2563 

 
 ทัง้นี้ ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้สามญัมขีนาดรายการของธุรกรรม เมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ  สิง่
ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 0.51 โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุดของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และเมื่อค านวณรวมขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
ที่เกิดขึ้นทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดอืน ที่ผ่านมา บรษิัทฯ จะมขีนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิรวมทัง้สิน้
เท่ากบัร้อยละ 1.60 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์และรายการดงักล่าวไม่
เขา้ขา่ยเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ)  

 
 2. การเขา้ซื้อหุน้สามญัในบรษิทัร่วมทุน รวมจ านวน 3 บรษิัท (“บริษทัร่วมทุนท่ีเข้ำซื้อหุ้น”) ในสดัส่วน
รอ้ยละ 50 จาก ยู ซติี้ โดยในการเขา้ซื้อหุน้สามญัในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะเขา้รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มืทัง้หมด
ทีบ่รษิทัร่วมทุนทีเ่ขา้ซื้อหุน้มอียู่ต่อ ยู ซติี้ จาก ยู ซติี้ดว้ย รวมเรยีกว่า (“ธุรกรรมกำรเข้ำซื้อหุ้นสำมญั”) ในราคา
จ าหน่ายหุน้สามญัและสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกู้ยมืรวม 523,972,388.85 บาท ทัง้นี้ ภายหลงัธุรกรรมการเขา้ซื้อหุ้น
สามญัแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้นจะเปลี่ยนสภาพจากบริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอยีดของธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัดงันี้  
 

 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที จ ำกดั (“BS20”) 
ผูซ้ื้อ: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

ผูข้าย: บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้ส านักงาน: 475 อาคารสริภิิญโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ:  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 
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ทุนจดทะเบยีน:  100,000,000 บาท (แบง่ออกเป็น 1,000,000 หุน้) 

มลูค่าทีต่ราไว:้  หุน้ละ 100 บาท  

ทุนช าระแลว้:  100,000,000 บาท 

ประเภททรพัยส์นิทีไ่ดม้า: • หุน้สามญัใน BS20 จ านวน 500,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ของทุนช าระแลว้  

• สทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มื (ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้)                                
ทรพัยส์นิหลกัของ BS20: ทีด่นิรอการพฒันา 

ราคาซื้อขายของหุน้สามญั: 100,628,602 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่พจิารณาจากมูลค่าเงนิลงทุน
ของบรษิทัฯ มูลค่าสนิทรพัย์และส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BS20 หนี้
เงนิกู้ยมืผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ขาย ณ วนัโอนหุ้นแล้วเสร็จ  และ
จ านวนเงนิสดคงเหลอื ณ วนัโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย) 

โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซื้อ
ขายหุน้เป็นผลส าเรจ็:  

บรษิทัฯ จะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

โครงสรา้งกรรมการภายหลงัธรุกรรม
แลว้เสรจ็: 

1) นายอภชิาต ิจตูระกูล 
2) นายเศรษฐา ทวสีนิ 
3) นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ
4) นายอุทยั อุทยัแสงสุข 
5) นายนพพร บุญถนอม 

แหล่งเงนิทุน:  เงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ 

วนัทีโ่อนหุน้แลว้เสรจ็: 31 มนีาคม 2563 

 
 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที โฟร ์จ ำกดั (“BS24”) 

ผูซ้ื้อ: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

ผูข้าย: บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้ส านักงาน: 475 อาคารสริภิิญโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ:  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 

ทุนจดทะเบยีน:  50,000,000 บาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้) 

มลูค่าทีต่ราไว:้  หุน้ละ 100 บาท  

ทุนช าระแลว้:  50,000,000 บาท 

ประเภททรพัยส์นิทีไ่ดม้า: • หุน้สามญัใน BS24 จ านวน 250,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ของทุนช าระแลว้  

• สทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มื (ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้)                                
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ทรพัยส์นิหลกัของ BS24: ทีด่นิรอการพฒันา 

ราคาซื้อขายของหุน้สามญั: 52,545,043 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุน
ของบรษิทัฯ มูลค่าสนิทรพัย์และส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BS24 หนี้
เงนิกู้ยมืผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ขาย ณ วนัโอนหุ้นแล้วเสร็จ  และ
จ านวนเงนิสดคงเหลอื ณ วนัโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย) 

โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซื้อ
ขายหุน้เป็นผลส าเรจ็:  

บรษิทัฯ จะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

โครงสรา้งกรรมการภายหลงัธรุกรรม
แลว้เสรจ็: 

1) นายอภชิาต ิจตูระกูล 
2) นายเศรษฐา ทวสีนิ 
3) นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ
4) นายอุทยั อุทยัแสงสุข 
5) นายนพพร บุญถนอม 

แหล่งเงนิทุน:  เงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ 

วนัทีโ่อนหุน้แลว้เสรจ็: 31 มนีาคม 2563 

 
 บริษทั บีทีเอส แสนสิริ โฮลด้ิง ทเวนที ไฟฟ์ จ ำกดั (“BS25”) 

ผูซ้ื้อ: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

ผูข้าย: บรษิทั ย ูซติี ้จ ากดั (มหาชน) 

ทีต่ัง้ส านักงาน: 475 อาคารสริภิิญโญ ชัน้ 8 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ประเภทธุรกจิ:  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 

ทุนจดทะเบยีน:  50,000,000 บาท (แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้) 

มลูค่าทีต่ราไว:้  หุน้ละ 100 บาท  

ทุนช าระแลว้:  50,000,000 บาท 

ประเภททรพัยส์นิทีไ่ดม้า: • หุน้สามญัใน BS25 จ านวน 250,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ของทุนช าระแลว้  

• สทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิกูย้มื (ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้)                                
ทรพัยส์นิหลกัของ BS25: ทีด่นิรอการพฒันา 

ราคาซื้อขายของหุน้สามญั: 13,847,374 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุน
ของบรษิทัฯ มูลค่าสนิทรพัย์และส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BS25 หนี้
เงนิกู้ยมืผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ขาย ณ วนัโอนหุ้นแล้วเสร็จ  และ
จ านวนเงนิสดคงเหลอื ณ วนัโอนหุน้ทีซ่ื้อขาย) 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ภายหลงัการซื้อ
ขายหุน้เป็นผลส าเรจ็:  

บรษิทัฯ จะถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 

โครงสรา้งกรรมการภายหลงัธรุกรรม
แลว้เสรจ็: 

1) นายอภชิาต ิจตูระกูล 
2) นายเศรษฐา ทวสีนิ 
3) นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ
4) นายอุทยั อุทยัแสงสุข 
5) นายนพพร บุญถนอม 

แหล่งเงนิทุน:  เงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ 

วนัทีโ่อนหุน้แลว้เสรจ็: 31 มนีาคม 2563 

 
ทัง้นี้ ธุรกรรมการเขา้ซื้อหุน้สามญัมขีนาดรายการของธุรกรรม เมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบ

แทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.48 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัล่าสุดของบริษัทฯ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไม่ถงึเกณฑ์ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
และรายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ ระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มรีายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิอื่น ๆ  

 
อนึ่ง ยู ซิตี้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบับรษิัทฯ ดงันัน้ ธุรกรรมนี้จงึไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธุรกจิ 


