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       วนัที ่8 พฤศจกิายน  2560 

 
เรือ่ง การไดม้าซึง่หุน้โดยการเขา้ลงทุนในต่างประเทศ 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้การเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ดยการลงทุน                  
ในต่างประเทศ ภายใตม้ตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2560 เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2560 ซึง่ทีป่ระชุมดงักลา่ว
ไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิละตดัสนิใจในเรือ่งดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
(ก) การเข้าลงทนุใน Standard International, LLC (“The Standard”) 
 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเข้าทาํรายการ : ภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 
 
2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 
 ผูซ้ือ้   : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)     
 ผูข้าย  :  Standard International, LLC (“The Standard”) 
 ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน :  ผูข้ายไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และธุรกรรมน้ีไมใ่ชร่ายการ 
   ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551  
 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 บรษิทัฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ Standard International, LLC (“The Standard”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมลูคา่การลงทุนในการเขา้ซือ้หุน้คดิเป็นจาํนวนเงนิประมาณ 58 ลา้นดอลลา่ร์
สหรฐัฯ หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 35.09 ของหุน้ทัง้หมด ซึง่จะทะยอยลงทุนเป็นคราว ๆ จนเตม็มลูคา่การลงทุน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยกาํหนดชาํระเงนิลงทุนคราวแรก เป็นจาํนวน 16,294,586 ดอลลา่รส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 541.46 ลา้น
บาท ภายในวนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2560 ทัง้น้ี บรษิทัฯ มสีทิธใินการแต่งตัง้กรรมการ 4 คน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด             
7 คน 
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4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 ชื่อบรษิทั : Standard International, LLC (“The Standard”) 
 
 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกั ดงัต่อไปน้ี  
  (1) ธุรกจิรบับรหิารกจิการโรงแรมในรปูแบบ management contract และ  
   franchise ภายใตแ้บรนด ์“The Standard” และ “Bunkhouse” ซึง่ปจัจุบนั 
   โรงแรมแบรนด ์The Standard มสีาขาอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวม 5 แหง่ ตัง้อยู ่
   ในเมอืงหลกั เช่น นิวยอรค์ และ ลอสแอนเจลสิ เป็นตน้ สว่นแบรนด ์ 
   Bunkhouse เป็นโรงแรมแบบ boutique hotels ซึง่ปจัจุบนัมสีาขาทัง้หมด  
   7 แหง่ นอกจากน้ี Bunkhouse ยงัมกีจิการรา้นกาแฟ และพืน้ทีใ่หเ้ชา่ 
   เชงิพาณิชยอ์กี 2 แหง่ดว้ย  
 
 (2) ธุรกจิรบับรหิารกจิการรา้นอาหาร ภายใตแ้บรนดต์่างๆ มากกวา่ 10 แบรนด ์ 
  ซึง่ปจัจุบนัมรีา้นอาหารต่างๆ ตัง้อยูใ่นเมอืงลอสแอนเจลสิ, นิวยอรค์ และ  
  ไมอาม ีเป็นตน้ 
 
 (3) ธุรกจิดา้นการจองหอ้งพกั The Standard Hotel และ boutique hotels อื่นๆ  
  โดยใชแ้อปพลเิคชนัทีช่ื่อวา่ “One night” ซึง่ครอบคลุมใน 9 เมอืง 
  สาํคญัของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี แอปพลเิคชัน่ดงักลา่วเป็นชอ่งทาง 
  สาํหรบัการใชบ้รกิารและเสนอราคาพกัทีด่ทีีส่ดุอกีชอ่งทางหน่ึง 
 
5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการชาํระเงิน 
 มลูคา่เงนิลงทุนภายในระยะเวลา 5 ปี คดิเป็นประมาณ 58 ลา้นดอลลา่รส์หรฐัฯ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.09 ของหุน้
ทัง้หมด โดยชาํระเป็นเงนิสดจากเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  
 
6. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 เป็นราคาทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงกนั ซึง่คาํนวณโดยใชว้ธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (discounted cash flow approach) 
 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 
 (1) ไดร้บัทกัษะ-ความรู-้ความชาํนาญ (Know-how) ของการบรหิารโรงแรมในระดบัสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบั ซึง่ The 
Standard Hotel เป็นหน่ึงในโรงแรมทีม่ชีื่อเสยีงดา้น Life-Style Hotel 
 (2) ไดร้บัโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิรว่มกบั The Standard Hotel ในอนาคต ซึง่โรงแรมจะมกีารขยายธุรกจิมาสู ่              
ทีพ่กัอาศยั ภายใตช้ื่อ The Standard Residence 
 (3) ไดร้บัโอกาสในการประชาสมัพนัธแ์บรนดข์องกลุม่แสนสริ ิไปสูต่่างประเทศ 
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(ข) การเข้าลงทนุใน Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) 
 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเข้าทาํรายการ : ภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 
 
2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 
 ผูซ้ือ้   : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)     
 ผูข้าย  :  Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) 
 ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน :  ผูข้ายไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และธุรกรรมน้ีไมใ่ชร่ายการ 
   ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551  
 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 บรษิทัฯ จะเขา้ซือ้หุน้บุรมิสทิธขิอง Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศองักฤษและเวลส ์ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 11.20 ของหุน้ทัง้หมด โดยกาํหนดชาํระเงนิ เป็นจาํนวน 5 ลา้น
ปอนด ์หรอืประมาณ 219.75 ลา้นบาท ภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 
 
4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 ชื่อบรษิทั : Flying Jamon Ltd (“Hostmaker”) 
 
 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิรบับรหิารและจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การเช่า ภายใต ้               
   แบรนด ์Hostmaker โดยเสนอบรกิารแบบครบวงจรใหแ้ก่ลกูคา้ ตัง้แต่การ 
   ออกแบบหอ้ง จดัแต่งหอ้งพกัใหส้วยงาม โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ของ  
   Hostmaker รวมไปถงึการบรหิาร Profile อสงัหารมิทรพัยข์องลกูคา้  
   เพือ่ดงึดดูผูเ้ขา้พกัใหม้อีตัราการเขา้พกัและการจองใหม้ากทีส่ดุ ตลอดจน 
   จดัหาลกูคา้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม และใหบ้รกิารแบบโรงแรมในระดบั 5 ดาว 
   แก่ลกูคา้ทุกราย รวมทัง้บรกิารบาํรงุรกัษาและทาํความสะอาดหอ้งพกั  
   ซึง่ปจัจุบนั Hostmaker ดาํเนินธุรกจิอยูใ่น 4 เมอืง ไดแ้ก่ ลอนดอน ปารสี  
   โรม และ บารเ์ซโลน่า 
 
5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการชาํระเงิน 
 มลูคา่เงนิลงทุนเป็นจาํนวน 5 ลา้นปอนด ์หรอืประมาณ 219.75 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นเงนิสดจากเงนิทุนหมนุเวยีน
ของบรษิทัฯ  
 
6. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 เป็นราคาทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงกนั ซึง่คาํนวณโดยใชว้ธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (discounted cash flow approach) 
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 
 (1) ไดร้บัทกัษะ-ความรู-้ความชาํนาญ (Know-how) ของการบรหิารและบรกิารทีพ่กัอาศยั ซึง่ตอบโจทยล์กูคา้ไดอ้ยา่ง
ครบวงจร 
 (2) สง่ผลต่อธุรกจิโดยอาศยัเทคโนโลยแีละชอ่งทางการสือ่สารทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Disrupt) เพือ่เขา้ถงึตลาดคน                 
รุน่ใหมไ่ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 
(ค) การเข้าลงทนุใน Winkontent AG (“Monocle”) 
 
1. วนั เดือน ปี ท่ีเข้าทาํรายการ : ภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 
 
2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 
 ผูซ้ือ้   : บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)     
 ผูข้าย  :  Winkontent AG (“Monocle”) 
 ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีน :  ผูข้ายไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และธุรกรรมน้ีไมใ่ชร่ายการ 
   ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551  
 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 บรษิทัฯ จะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ Winkontent AG (“Monocle”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 13.04 ของหุน้ทัง้หมด โดยกําหนดชาํระเงนิเป็นจาํนวน 5,908,694.12                
ดอลลา่รส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 195.87 ลา้นบาท ภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2560 
 
4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 ชื่อบรษิทั : Winkontent AG (“Monocle”) 
 
 ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกัดา้นสือ่ (Media) ไดแ้ก่ นิตยสาร ชื่อ “Monocle”  
    นอกจากน้ี ยงัมธีุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ วทิย ุ24 ชัว่โมง, E-commerce, 
    รา้นขายสนิคา้แฟชัน่ และการจดังาน event ต่างๆ เป็นตน้ โดยปจัจุบนั   
    Monocle ไดด้าํเนินการอยูใ่นประเทศใหญ่ๆ เช่น England (สาํนกังานใหญ่),  
    USA, Canada, Japan, Singapore และ Hong Kong 
 
5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการชาํระเงิน 
 มลูคา่เงนิลงทุนเป็นจาํนวน 5,908,694.12 ดอลลา่รส์หรฐัฯ หรอืประมาณ 195.87 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นเงนิสดจาก
เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  
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6. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 เป็นราคาทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงกนั ซึง่คาํนวณโดยใชว้ธิสีว่นลดกระแสเงนิสด (discounted cash flow approach) 
 
7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษทัจะได้รบั 
 (1) ไดร้บัโอกาสในการประชาสมัพนัธแ์บรนดข์องกลุม่แสนสริ ิไปสูต่่างประเทศ 
 (2) โอกาสทีจ่ะไดร้ว่มพฒันาในดา้นต่างๆ ระหวา่ง กลุม่แสนสริ ิกบั Monocle เชน่ การตลาด เป็นตน้ 
 (3) รว่มกนัพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัโดยใชแ้บรนด ์Monocle 
 
 ทัง้น้ี การเขา้ลงทุนในบรษิทัทัง้สามแหง่ดงักลา่วขา้งตน้ ถอืเป็นรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั ซึง่มขีนาด
ของรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 3.21 ตามวธิกีารคาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยคาํนวณจาก                  
งบการเงนิรวมของบรษิทัฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2560 และเมือ่คาํนวณรวมขนาดรายการไดม้า                  
ซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่า่นมา (ไดแ้ก่ การเขา้ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
JustGroup Holdings Pte. Ltd. ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์                  
เมือ่วนัที ่ 6 กนัยายน 2560) บรษิทัจะมขีนาดรายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิรวมทัง้สิน้เทา่กบัรอ้ยละ 3.76 ดงันัน้                  
การเขา้ทาํรายการดงักลา่วจงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีท่าํใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการ
เขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตอ้งไดร้บัการอนุมตักิารเขา้ทาํรายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้      
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีม่นียัสาํคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็น
การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 แต่อยา่งใด  
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 
 


