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วนัที ่15 ตุลาคม 2557 

 
เรือ่ง ความรว่มมอืระหวา่งบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) กบั บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน)  

ภายใตข้อ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ เพื่อการพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขาย ซึง่ตัง้อยูภ่ายใน 
รศัม ี500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า และการจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ย ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“SIRI”) ครัง้ที ่10/2557 ประชุมเมือ่วนัที ่
15 ตุลาคม 2557 ไดม้มีตดิงัต่อไปน้ี  
 

(1) อนุมตัใิห ้ SIRI เขา้ทาํสญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ กบั บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์
จาํกดั (มหาชน) (“BTS”) ในการเป็น Exclusive Partner เพื่อรว่มกนัพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขาย ซึง่ตัง้อยู่
ภายในรศัม ี500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า (ทัง้สถานีทีม่อียูแ่ลว้ในปจัจุบนัและสถานีตามเสน้ทางต่าง ๆ ในอนาคต)  

 
(2) อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 กบั BTS เพือ่การพฒันาโครงการแรกภายใต้

กรอบความรว่มมอืน้ี อนัไดแ้ก่ โครงการทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขายบนทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 5 ไร ่ ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้า                      
บทีเีอสหมอชติ โดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงัน้ี  
 
ข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางธรุกิจ 
 
ช่ือสญัญา : สญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ  

(Strategic Alliance Framework Agreement)          
   
คู่สญัญา : SIRI กบั BTS 
   
วนัท่ีคาดว่าจะลงนามในสญัญา : 16 ตุลาคม 2557 
   
ขอบเขตความร่วมมือ : SIRI และ BTS ตกลงรว่มลงทุนแบบ Exclusive ในการพฒันาโครงการ 

ทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อขาย ซึง่ตัง้อยูภ่ายในรศัม ี500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า 
(ทัง้สถานีทีม่อียูแ่ลว้ในปจัจุบนัและสถานีตามเสน้ทางต่าง ๆ ในอนาคต) 
โดยโครงการทีจ่ะอยูใ่นขอบขา่ยความรว่มมอืน้ี จะตอ้งเป็นโครงการทีอ่ยู ่
อาศยัทีม่ปีระมาณการยอดขายขัน้ตํ่าที ่3,000 ลา้นบาทต่อโครงการ 
เทา่นัน้ 
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  ทัง้น้ี ภายหลงัการเขา้ทาํสญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิแลว้ 

ทัง้ SIRI และ BTS ตกลงทีจ่ะไมพ่ฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูภ่ายใต้
ขอบเขตขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิน้ี เวน้แต่จะเป็น  
(ก) โครงการทีอ่ยูอ่าศยัซึง่คูส่ญัญามแีผนการทีจ่ะพฒันาอยูก่่อนแลว้ และ 
(ข)  โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีถ่กูนําเสนอเพือ่พฒันาภายใตส้ญัญาขอ้ตกลง 
กรอบความรว่มมอืทางธุรกจิน้ี แต่คูส่ญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไมป่ระสงคท์ีจ่ะ
พฒันาโครงการทีเ่สนอดงักลา่ว 

   
  นอกจากน้ี SIRI และ BTS ตกลงทีจ่ะเจรจาเพือ่หาโอกาสในการขยาย

ความรว่มมอืและการผนึกกาํลงัระหวา่งกลุม่บรษิทั BTS และกลุม่บรษิทั 
SIRI ในธุรกจิดา้นอื่นๆ ต่อไป 

   
โครงสร้างความร่วมมือ 
 

: โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีต่กลงวา่จะพฒันารว่มกนันัน้ จะพฒันาและดาํเนิน  
การโดยบรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่ง SIRI และ BTS 
โดยที ่SIRI และ BTS จะบรหิารจดัการและควบคุมบรษิทัรว่มทุน 
ผา่นคณะกรรมการบรษิทัและคณะทาํงานบรหิารโครงการ ซึง่จะมสีมาชกิ 
ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากทัง้ 2 ฝา่ยในจาํนวนเท่ากนั 

   
  SIRI จะไดร้บัสญัญาวา่จา้งจากบรษิทัรว่มทุนเพือ่บรหิารจดัการและพฒันา

โครงการทีอ่ยูอ่าศยัแต่ละโครงการทีต่กลงจะพฒันารว่มกนั สาํหรบัทีด่นิ  
ทีจ่ะใชพ้ฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทีคู่ส่ญัญาตกลงวา่จะพฒันารว่มกนันัน้ 
จะเป็นทีด่นิแปลงเดมิที ่BTS หรอืบรษิทัยอ่ยของ BTS เป็นเจา้ของอยูแ่ลว้ 
หรอืเป็นทีด่นิแปลงใหมท่ี ่BTS หรอืบรษิทัรว่มทุนจะไปซือ้มาในอนาคต 

   
ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั : BTS ไมใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ SIRI และธุรกรรมน้ีไมใ่ชร่ายการ 

ทีเ่กีย่วโยงตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 
 
การจดัตัง้บริษทัร่วมทนุแห่งใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 50 : 50 กบั BTS เพ่ือการพฒันาโครงการ 
ท่ีอยู่อาศยัโครงการแรกบนท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต  
 
ช่ือบริษทัร่วมทนุ : SIRI จะดาํเนินการแจง้ใหท้ราบผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูของ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่บรษิทัรว่มทุนน้ีไดจ้ดัตัง้ขึน้แลว้ 
   
ประเภทธรุกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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สถานะการจดัตัง้บริษทั : อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัตัง้บรษิทั โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายใน 

เดอืนธนัวาคม 2557 
   
ทนุเร่ิมแรกและหุ้น : 100,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้  

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
   
โครงสร้างการถือหุ้น : SIRI ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ BTS ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 
   
การเพ่ิมทนุ / การให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ในอนาคต 

: การเพิม่ทุนหรอืการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิในรปูแบบของ 
เงนิใหกู้ย้มืจากผูถ้อืหุน้ในอนาคตนัน้ จะเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
ของแต่ละฝา่ย กลา่วคอื ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 

   
โครงการ : บรษิทัรว่มทุนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้น้ีจะพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อขาย

โครงการแรก ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 5 ไร ่ใกลก้บัสถานี 
รถไฟฟ้าบทีเีอสหมอชติ โดยโครงการน้ีอาจมกีารพฒันาพืน้ทีบ่างสว่น 
เป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยด์ว้ย โดยคาดวา่โครงการน้ีจะมรีายไดจ้ากการขาย
อยูท่ี ่ 5,300 ลา้นบาท ซึง่คาดวา่จะเปิดตวัโครงการภายในเดอืนมนีาคม 
2558 และคาดวา่จะใชเ้วลาในการพฒันา ก่อสรา้ง และโอนกรรมสทิธิ ์
หอ้งชุดของโครงการน้ีประมาณ 36 เดอืน ทัง้น้ี บรษิทัรว่มทุนทีจ่ะจดัตัง้
ขึน้น้ีจะซือ้ทีด่นิเน้ือทีป่ระมาณ 5 ไร ่จากบรษิทั บทีเีอส แอสเสทส ์จาํกดั 
ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที ่ BTS ถอืหุน้ทัง้หมด ทีร่าคาซือ้ขายประมาณ 1,400 
ลา้นบาท 

   
เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนด 
ของมลูค่าส่ิงตอบแทน 

: ใชเ้กณฑม์ลูคา่ทีต่ราไว ้

   
มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน : เป็นการลงทุนตามมลูคา่ทีต่ราไวเ้บือ้งตน้ในการจดัตัง้บรษิทัใหม ่ 

ซึง่เป็นราคาทียุ่ตธิรรมและสมเหตุสมผล 
   
แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน : เงนิทุนหมนุเวยีนของ SIRI 
   
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั : เงนิปนัผล 
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ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั : การลงทุนในบรษิทัรว่มทุนทีจ่ะจดัตัง้ ไมใ่ชร่ายการทีเ่กีย่วโยงตาม 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 
   
ขนาดของรายการ : การลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ในหุน้ของบรษิทัรว่มทุนทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ 

(รายการการไดม้า) ไมท่าํให ้ SIRI เขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.  20/2551 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 


