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วนัที ่21 มถิุนายน 2564 

 
เรื่อง แจง้การเขา้ท าสญัญา REVENUE SHARING AGREEMENT กบับรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอก็ซ์สปรงิ เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจ้งมติทีส่ าคญัของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2564     
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่18 มถิุนายน 2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท าสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับ 
บริษัท บริหารสินทรพัย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จ ากัด (“XSpring AMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์สปริง 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) โดยมรีายละเอยีดดงันี้    
 

1. วนั เดอืน ปี ทีท่ ารายการ วนัที ่18 มถิุนายน 2564 

2. คู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 1. XSpring AMC ซึ่งมบีรษิัท เอ็กซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

2. บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  

3. ลกัษณะรายการ ความเป็นมา   

XSpring AMC ได้เสนอราคาและเป็นผู้ชนะการประมูลกองสินทรัพย์ที่
สถาบันการเงินไทยแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 
(“ผู้ขาย”) มีอยู่และน ามาประมูลขายทัง้กองสินทรพัย์ดงักล่าว ซึ่งกอง
สินทรัพย์ที่ XSpring AMC ชนะการประมูลและจะเข้าซื้อนัน้ ประกอบ              
ไปด้วยลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และ                  
พักอาศัย และสัญญาหลักประกันซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน
กรุงเทพมหานครฯ ที่ผู้ขายมีเหนือลูกหนี้สินเชื่อโดยมียอดรวมเงินต้น                
คงคา้งประมาณ 137.4 ลา้นบาท (“กองสินทรพัยฯ์”)  

โดยในวนัที่ 21 มถิุนายน 2564 XSpring AMC ได้ลงนามในสญัญาโอน
สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับกองสินทรัพย์ฯ ซึ่ง  XSpring AMC ตกลง
ช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกองสนิทรพัย์ฯ และสทิธเิรยีกร้องดงักล่าว
เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 127.5 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูข้าย        

รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร   

บริษัทประสงค์จะร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าวผ่าน XSpring 
AMC โดยในวนัที ่18 มถิุนายน 2564 บรษิทัไดเ้ขา้ท าสญัญา REVENUE 
SHARING AGREEMENT กับ  XSpring AMC โ ดยทั ้ง ส อ ง ฝ่ า ยต่ า ง
รับผิดชอบต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ และทุนหมุนเวียนในการ
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ด าเนินการและการบรหิารกองสนิทรพัย์ฯ ฝ่ายละร้อยละ 50 ของต้นทุน 
และทุนหมุนเวียนดงักล่าว และหากมีก าไรจากการบริหารจัดการกอง
สนิทรพัยฯ์ ดงักล่าว แต่ละฝ่ายกจ็ะไดร้บัการแบ่งผลก าไรในสดัส่วนรอ้ยละ 50 
ของก าไรจากกองสนิทรพัยฯ์ ดงักล่าว    

วงเงนิลงทุน  

ในการลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ตามสัญญา REVENUE SHARING 
AGREEMENT ครัง้นี้  บริษัทจะใช้วงเงินจ านวนไม่เกิน 75 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อกองสนิทรพัย์ฯ และทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินการและการบริหารกองสินทรัพย์ฯ ตามส่วนที่บริษัทจะลงทุน
ร่ ว ม กั บ  XSpring AMC ต า ม สั ญ ญ า  REVENUE SHARING 
AGREEMENT   

เงือ่นไขการจ่ายเงนิของบรษิทั  

• ภายในวนัที่ 21 มิถุนายน 2564 บริษัทมีก าหนดการช าระเงนิ
ลงทุนใหแ้ก่ XSpring AMC ตามสญัญา REVENUE SHARING 
AGREEMENT ทัง้หมดจ านวน 75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนที่เป็นต้นทุนในการซื้อกองสนิทรพัย์ฯ ตามส่วนทีบ่รษิทัจะ
ลงทุนผ่าน XSpring AMC จ านวนประมาณ 63.75 ล้านบาท 
(หรอืเท่ากบัร้อยละ 50 ของต้นทุนการซื้อกองสนิทรพัย์ฯ) และ
ทุนหมุนเวยีนในการด าเนินการตามส่วนทีบ่รษิทัลงทุน     

4. บุคคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั XSpring AMC เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เอ็กซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งมนีายวนัจกัร์ บุรณศริ ิ(กรรมการของบรษิทั) ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

5. มลูค่ารวมของรายการและเกณฑ์
ทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่ารวมของ
รายการ 

การเขา้ท าสญัญา REVENUE SHARING AGREEMENT ถอืเป็นรายการ
ที่เกี่ยวโยงกนัประเภทที ่4 (รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รวมทัง้ทีไ่ดแ้ก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ)  

มลูค่ารวมของรายการไม่เกนิ 75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.23 ของมลูค่า
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(NTA) ของบรษิทัซึง่ค านวณไดด้งันี้ 

NTA =  สนิทรพัยร์วม – สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – หนี้สนิรวม – ส่วนไดเ้สยี
ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม   
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การค านวณ NTA 

งบการเงินรวมสอบทานส าหรบั
ไตรมาสท่ี 1/2564  

(หน่วย : พนับาท) 

สนิทรพัยร์วม 114,462,162 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 4,711,425 

หนี้สนิรวม 74,649,523 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุม 

1,795,829 

NTA 31,945,838 

การค านวณขนาดรายการ  

รอ้ยละ 0.03 ของ NTA 9,584 

รอ้ยละ 3 ของ NTA 958,375 

และเมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดอืนที่ผ่านมา     
มมีูลค่ารวมของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 0.23 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน
สุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 
ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั ดงันัน้ รายการขา้งตน้จงึเป็น
รายการทีม่ขีนาดกลาง ซึ่งจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัท และบรษิัทจะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตาม
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

6. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช ้ เงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัยงัคงมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ
ส าหรบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 

7. ความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ว่าการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั และผู้ถือหุ้น และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีส่มเหตุสมผล และจะเพิม่โอกาสการเตบิโตของรายได้
ของบรษิทัจากแหล่งธุรกจิอื่นโดยอาศยัประสบการณ์ทีบ่รษิทั เป็นผูน้ าใน
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ของไทยและเป็นผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์แบบครบ
วงจร ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติ
อนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว    

8. ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการ
บรษิทัทีแ่ตกตา่งจากความเหน็
ของคณะกรรมการบรษิทั 

ไม่ม ี
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9. การเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีง
ของกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี / 
เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี

 
 อนึ่ง ธุรกรรมการเขา้ท าสญัญา REVENUE SHARING AGREEMENT ขา้งต้น มขีนาดรายการเมื่อค านวณ

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนเท่ากบัรอ้ยละ 0.07 โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมฉบบัล่าสุดของบรษิทัส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564 และเมื่อค านวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัที่
เกดิขึน้ทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา จะมขีนาดรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิรวมทัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 2.60 
ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัที่เขา้
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิม่เติม) และประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ)      

 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                                                                    (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                                                  ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักเลขานุการบรษิทั 
โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078 

Email address: CompanySecretary@sansiri.com 
 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com

