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วนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 

 
เรือ่ง การเขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 50 ในบรษิทั ไพรม์ แอเรยี 38 จาํกดั 

และการเขา้รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรยีนใหท้ราบวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัในบรษิทั 
ไพรม์ แอเรยี 38 จาํกดั (“Prime-A”) จาก บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) (“U City”) จาํนวน 50,000 หุน้ มลูคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน Prime-A (ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที ่U City ถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน) และไดเ้ขา้รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดย Prime-A 
จาํนวน 801,024,781.10 บาท (มลูคา่หน้ีรวมดอกเบีย้ ณ วนัซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของ                       
มลูหน้ีทัง้หมดตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิใน Prime-A โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : 15 พฤศจกิายน 2560 
 
2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ ์
 ผูข้าย  : บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน)  

 ผูซ้ือ้  : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : ผูข้ายไมม่คีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิทัฯ ดงันัน้ ธุรกรรมน้ีจงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็น 
   รายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใตป้ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ.  
   21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศ 
   คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร 
   ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
3. ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 
 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัใน Prime-A จาก U City จาํนวน 50,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท              
หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของหุน้ทัง้หมดใน Prime-A นอกจากน้ี เน่ืองจาก U City ไดใ้ห ้ Prime-A กูย้มืเงนิ โดย 
Prime-A ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จาํนวน 11 ฉบบั เป็นจาํนวนรวม 1,602,049,562.19 บาท (เงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ ณ 
วนัซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็) ใหแ้ก่ U City ซึง่บรษิทัฯ ไดร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักลา่ว จาก U City                  
เป็นจาํนวน 801,024,781.10 บาท (มลูคา่หน้ีรวมดอกเบีย้ ณ วนัซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของ             
มลูหน้ีทัง้หมดตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิใน Prime-A (การซือ้หุน้และการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง รวมเรยีกวา่ “ธรุกรรมการ                      
ซ้ือขายหุ้น”) ทัง้น้ี ผลตอบแทนสาํหรบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ในครัง้น้ี มมีลูคา่รวมเทา่กบั 836,975,472.74 บาท                 
แบง่ออกเป็นราคาซือ้ขายหุน้ จาํนวน 35,950,691.64 บาท และมลูคา่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จาํนวน 
801,024,781.10 บาท ซึง่เป็นมลูคา่ทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งบรษิทัฯ กบั U City (ทัง้น้ี มลูคา่ทางบญัช ี(Book Value) ของ 
Prime-A ทีป่รากฏตามงบการเงนิรวมของ U City ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 มมีลูคา่เทา่กบั 1,533,455,244 บาท)  
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 ทัง้น้ี เมือ่ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้แลว้เสรจ็ในวนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2560 โครงสรา้งการถอืหุน้ และกรรมการ                   
ใน Prime-A จะเป็นดงัน้ี 
 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไพรม์ แอเรยี 38 จาํกดั (“Prime-A”), 
 
 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ : Prime-A ถอืครองทีด่นิบรเิวณซอยสขุมุวทิ 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
   กรงุเทพมหานคร เน้ือทีร่วม 2 ไร ่36 ตารางวา และไมไ่ดป้ระกอบธุรกจิอื่นใด  
   ทัง้น้ี ทีด่นิดงักล่าวมมีลูคา่ตามราคาประเมนิซึง่ประเมนิโดยบรษิทั ท.ีเอ.                        
   มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จาํกดั (ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัความ 
   เหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์  
   เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2560 มมีลูคา่ประมาณ 1,500 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งการถอืหุน้ใน Prime-A  : (1) บรษิทั ย ูซติี ้จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้จาํนวน 
       50,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 
(2) บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้จาํนวน  
       50,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 
 

รายชื่อกรรมการ   : กลุม่ ก. ไดแ้ก่ (1) นายวรพจน์ จรรยโ์กมล และ  
(2) นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์ 
 
กลุม่ ข. ไดแ้ก่ (1) นายอุทยั อุทยัแสงสขุ และ  
(2) นายนพพร บุญถนอม 
 

อาํนาจกรรมการ   : ใหก้รรมการ กลุม่ ก. หน่ึงคน ลงลายมอืชื่อรว่มกบั
กรรมการ กลุม่ ข. หน่ึงคน รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
สาํคญัของบรษิทั 
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5. การคาํนวณขนาดรายการ 
 ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้น้ี ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน
ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีม่นีัยสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทั                   
จดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศ
รายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยเมื่อพจิารณาจากงบการเงนิรวมฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสอบทานแลว้ 
ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2560 ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้จะมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 1.08 ซึ่งเป็นการคํานวณขนาด
รายการตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑท์ีใ่หผ้ลลพัธส์งูสุด และเมื่อคํานวณรวมขนาดรายการไดม้า                  
ซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่า่นมา บรษิทัฯ จะมขีนาดรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ
รวมทัง้สิน้เทา่กบัประมาณรอ้ยละ 4.61 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
     ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 


