(ฉบับแก้ไข)
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เรื่อง

แจ้งการเข้าลงทุนของบริษทั ย่อย

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั แสนสิริ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จากัด (ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ) ได้เข้าลงทุนในบริษทั พร็อพฟิ ต จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เข้าทารายการ

1 ธันวาคม 2563

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง

ผูซ้ ้อื : บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จากัด (“SV”)
ผูข้ าย : บริษทั พร็อพฟิ ต จากัด (“Propfit”)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ผูข้ ายไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และเมื่อคานวณขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์
แล้ว ไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ

SV เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ Propfit เป็ นจานวน
4,286 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของ Propfit โดยมีมลู ค่า
เงินลงทุน 18,001,200 บาท

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซือ้
ชื่อบริษทั
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

บริษทั พร็อพฟิ ต จากัด
ผู้ พ ั ฒ น าแ พ ลต ฟ อร์ ม (platform) ส าห รั บ ธุ รกิ จ อ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์
ซึ่ง ประกอบด้ว ย การพัฒ นาระบบเครือ ข่ า ยส าหรับ ผู้เป็ นตัว แทนขาย
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ (Digital real estate agent network platform) แ ล ะ
เครื่องมือช่วยเหลือในการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง
ข้ อ มู ล ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข นาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ตั ว แทนขาย
อสังหาริมทรัพย์ไว้ดว้ ยกันผ่านแพลตฟอร์ม (platform)
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รายชื่อและสัดส่วนการถือหุน้
ก่อนทารายการ

1. นายฐิตพิ นั ธ์ เผ่าทรง
ร้อยละ 80
2. นางสาวดวงตา นันทปรีชา ร้อยละ 20
(ไม่ใช่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุน้
หลังทารายการ

1. นายฐิตพิ นั ธ์ เผ่าทรง
2. นางสาวดวงตา นันทปรีชา
3. บริษทั สิริ เวนเจอร์ส จากัด

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
และเงื่อนไขการชาระเงิ น

มูลค่าเงินลงทุน 18,001,200
หมุนเวียนของ SV

ร้อยละ 56
ร้อยละ 14
ร้อยละ 30
บาท

โดยชาระเป็ นเงินสดจากเงินทุน

ทัง้ นี้ ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน (ตามงบการเงิน
รวมทีส่ อบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) มีมลู ค่าขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 0.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และเมื่อคานวณรวมกับ
การได้มาซึง่ สินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา มีขนาดรายการน้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนด
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ประโยชน์ ที่คาดว่าบริษทั จะได้รบั

เป็ นราคาทีผ่ ซู้ ้อื และผูข้ ายตกลงกัน ซึง่ คานวณโดยใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่า
แบบตัวคูณราคา (Multiples approach)
1. เป็ นการสร้างคอมมูนิตข้ี องตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิม่ โอกาส
ทางธุ ร กิ จ และผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ ซ้ื อ ผู้ ข าย และตั ว แทน ขาย
อสังหาริมทรัพย์ทใ่ี ช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม (platform)
2. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยใน
การขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ต
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิร)ิ
กรรมการ
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