ที่ สฟ. 039/59
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
เรื่อง
เรียน

ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 และกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2559 ไดมีการพิจารณาและมีมติที่สําคัญ ดังนี้
1. มีมติอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวนจากผูถือหุนเดิมของ
บริษัท โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“MAJOR”) ซึ่งจะเปนการขอรับการผอนผันการทําคําเสนอ
ซื้อหุนบางสวนของบริษัทโดยไดรับยกเวนไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการลงวันที่
13 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผูทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน
- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจุบัน MAJOR มีทุนจดทะเบียนจํานวน 896,266,347 บาท และทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 894,341,472
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 894,341,472 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
- กอนการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน: ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 MAJOR เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือ
หุนอยูจํานวน 442,191,283 หุน หรือคิดเปนรอยละ 24.89 ของทุนชําระแลวของบริษัท
- หลังการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน: ในการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนในครั้งนี้ หากมีผูถือหุนตอบรับคําเสนอ
ซื้อของ MAJOR จะมีจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 870,537,695 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 49.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดสวนรอยละ 49.00 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน
(ข) รายละเอียดของหุนที่ประสงคจะเสนอซื้อ
- MAJOR ประสงคทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนในจํานวนไมเกิน 428,346,412 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกิน
รอยละ 24.11 ของทุนชําระแลวของบริษัท โดยคิดเปนสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเกิน 428,346,412 เสียง หรือคิด
เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 24.11 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ค) วัตถุประสงคของการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท
- MAJOR มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท และเปนการลงทุนระยะยาว ซึ่งถือเปนกลยุทธสําคัญของ
MAJOR ในการขยายธุรกิจใหมีความหลากหลายเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ MAJOR ไดรับประโยชนจากการเขาถือหุนในสัดสวนที่มากกวารอยละ 25 เชน การ
ลงมติเพื่อพิจารณาวาระที่สําคัญที่ตองไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนดวยคะแนนเสียงที่ไมนอยกวารอยละ 75 เชน
การเพิ่มทุน การลดทุน เปนตน
(ง) ผลกระทบตอบริษัทและผูถือหุนจากการเขาถือหุนผานการทําคําเสนอซื้อ
- MAJOR ไมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผน
ประกอบธุรกิจ
และจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารเดิม
รวมถึงจะไมสงตัวแทนเขารวมเปน
คณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ในการนี้ MAJOR ไมมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท
แตอยางใด รวมทั้ง MAJOR ไมมีความประสงคที่จะดําเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเวนแตกรณีที่ บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของและมีผลบังคับในขณะนั้น
(จ) ราคาเสนอซื้อหุนสามัญ
- MAJOR ไดทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนดังกลาวในราคา 6.20 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาสูงกวาราคาตลาดถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทยอนหลัง 15 วันทําการ กอนที่บริษัทไดรับหนังสือแจงความประสงคทําคํา
เสนอซื้อหุนบางสวนจาก MAJOR (21 ก.ค. – 10 ส.ค. 59) ที่ราคา 6.15 บาทตอหุน และราคาเสนอซื้อดังกลาวเปน
ราคาที่สูงกวามูลคาหุนทางบัญชีตอหุนของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 (30 มิถุนายน 2559) ที่ราคา 4.71 บาท
ทั้งนี้ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุนดังกลาวยังมีองคประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะไดมีการ
แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกลาวเพื่อใหผูถือหุน
พิจารณาตอไปภายหลังที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวน
ภายใตเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
(ฉ) เงื่อนไขการเขาทํารายการ
- ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให MAJOR เขาทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุมัติคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหุน
บางสวนของ MAJOR
- ในกรณีที่มีผูถือหุนของบริษัทแสดงเจตนาเสนอขายหุนมากกวา 428,346,412 หุน MAJOR จะรับซื้อหุน
เพียงจํานวน 428,346,412 หุน โดยจะจัดสรรการซื้อหุนดังกลาวตามสัดสวนของจํานวนหุนที่มีผูแสดงเจตนาเสนอ
ขาย (Pro-Rata Basis)
(ช) ความเห็นคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา ควรใหผูถือหุนอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวน
ดังกลาวโดยไดรับยกเวนไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทในการประชุมวิสามัญผูถือหุนที่จะจัดขึ้น

ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เนื่องดวย MAJOR ไมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และใหการสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารเดิม
2. มีมติอนุมัติใหนายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่นายสมนึก พจนเกษมสินมอบหมาย
มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับหรือตอเนื่องกับการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัท โดย
MAJOR
3. มีมติใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร
เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ชั้น 3 โรง 4 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ
พรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันพุธที่ 31 สิงหาคม
2559 และกําหนดวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัท โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พจนเกษมสิน)
กรรมการผูจัดการ

