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วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 

 
เรือ่ง แจง้มตใิหจ้ดัตัง้บรษิทัรว่มทุนแหง่ใหมใ่นสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่ง SIRI และ BTS  

ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
อา้งถงึ หนงัสอืของบรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2558  

และ ฉบบัลงวนัที ่7 ตุลาคม 2558 
 
 ตามที ่บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“SIRI”) ไดแ้จง้ใหท้ราบ ผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่ง SIRI และ บรษิทั                     
บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) (“BTS”) เพิม่เตมิอกี 7 บรษิทั จากเดมิทีม่อียูแ่ลว้ 2 บรษิทั รวมเป็น 9 บรษิทั 
(กลา่วคอื บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ วนั จาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ท ูจาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ
โฮลดิง้ ทร ีจาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ โฟว ์จาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ ไฟฟ์ จาํกดั, บรษิทั                     
บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ ซกิซ ์จาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ เซเวน่ จาํกดั, บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ 
เอท จาํกดั และ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ จาํกดั) และการเขา้ซือ้หุน้สามญัในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของหุน้
ทัง้หมดของบรษิทั นูโว ไลน์ เอเจนซี ่จาํกดั (ซึง่จะดาํเนินการเปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิ โฮลดิง้ เทน 
จาํกดั” ต่อไป) จาก BTS เพือ่ใหเ้ป็นบรษิทัรว่มทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่ง SIRI และ BTS อกีบรษิทัหน่ึง
ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ (Strategic Alliance Framework Agreement) ฉบบัลงวนัที ่16 
ตุลาคม 2557 ความละเอยีดปรากฏตามทีอ่า้งถงึ นัน้ 
 

โดยหนงัสอืฉบบัน้ี SIRI ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 
ไดม้มีตอินุมตักิารจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนแหง่ใหมอ่กี 5 บรษิทั ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 ระหวา่ง SIRI และ BTS จาก
เดมิทีม่อียูแ่ลว้ 10 บรษิทั รวมเป็น 15 บรษิทั เพื่อรองรบัแผนการพฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัเพือ่ขาย ซึง่ตัง้อยู่
ภายในรศัม ี500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า (ทัง้สถานีทีม่อียูแ่ลว้ในปจัจุบนัและสถานีตามเสน้ทางต่าง ๆ ในอนาคต) 
ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงกรอบความรว่มมอืทางธุรกจิ (Strategic Alliance Framework Agreement) ระหวา่ง SIRI 
และ BTS  
 

ทัง้น้ี บรษิทัรว่มทุนแหง่ใหม ่5 บรษิทั ทีจ่ะจดัตัง้ขึน้น้ี SIRI และ BTS จะลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 
โดยแต่ละบรษิทัจะมทุีนแรกเริม่เทา่กนัที ่100 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
ช่ือบริษทัร่วมทนุ : 1. บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ อเีลฟเวน่ จาํกดั 

2. บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ จาํกดั 
3. บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เทอทนี จาํกดั 
4. บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์นี จาํกดั 
5. บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทนี จาํกดั 
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ประเภทธรุกิจ : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
   
ทนุเร่ิมแรกและหุ้น : 100,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
   

โครงสร้างการถือหุ้น : SIRI ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ BTS ถอืหุน้ในอกีสดัสว่นรอ้ยละ 50 
   
การเพ่ิมทนุ / การให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ในอนาคต 

: การเพิม่ทุนหรอืการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิในรปูแบบของเงนิ 
ใหกู้ย้มืจากผูถ้อืหุน้ในอนาคตนัน้ จะเป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ของ 
แต่ละฝา่ย กลา่วคอื ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 : 50 

   
มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน : เป็นการลงทุนตามมลูคา่ทีต่ราไวเ้บือ้งตน้ในการจดัตัง้บรษิทัใหม ่ ซึง่เป็น

ราคาทีย่ตุธิรรมและสมเหตุสมผล 
   
แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน : เงนิทุนหมนุเวยีนของ SIRI 
   
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั : เงนิปนัผล 
   
ลกัษณะท่ีเก่ียวโยงกนั : การลงทุนในบรษิทัรว่มทุนแหง่ใหมท่ีจ่ะจดัตัง้ขึน้ ไมใ่ชร่ายการทีเ่กีย่วโยง

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 
   
ขนาดของรายการ : การลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ในหุน้ของบรษิทัรว่มทุนแหง่ใหมท่ีจ่ะ  

จดัตัง้ขึน้ ไมท่าํให ้ SIRI เขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งรายงานสารสนเทศตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.  20/2551 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 


