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เข้าทาํสัญญาเพอืซอืหุ้น SF  

อนุมัติเข้าซือหุน้สามัญของ SF จาก MAJOR รวมจาํนวนหุน้สามัญท ี647.15 ล้าน
หุน้ หรอืคดิเป็น 30.36% 

CPN ไดแ้จง้ตอ่ตลาดว่าบรษัิทจะทาํการเขา้ซือหุน้สามญัของ SF จาก MAJOR (เมเจอรซี์นี
เพล็กซก์รุป๊ จาํกดั (มหาชน)) รวมจาํนวนหุน้สามญัทีซอืขายทงัสิน 647.15 ลา้นหุน้ คิดเป็น 
30.36% ของหุ้นทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของ SF ในราคาซือขายหุ้นละ 12.00 
บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทงัสิน 7.76 พนับาท โดยคาดวา่จะทาํการซือขายเสร็จภายในวนัที 
30 ส.ค. 2564 ทงันี ภายหลงัการเขา้ทาํธรุกรรมการซือหุน้เสร็จสิน CPN มีหนา้ทีตอ้งทาํคาํ
เสนอซอืหุน้ทีเหลือทงัหมดของ SF ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขของประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน ในราคาเดียวกนักบัราคาซือขายตามสญัญาซอืขายหุน้ทีราคาหุน้ละ12.00 
บาท ภายในวงเงินประมาณ 1.78 หมนืลา้นบาท โดยภายหลงัจากการทาํคาํเสนอซือ CPN 
อยู่ระหว่างศึกษาซึงยงัไม่ไดข้อ้สรุปเกียวกับการเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีความชัดเจนแลว้จะแจง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

 
CPN Side : 

 CPN จะเริมมีการรบัรูก้าํไรส่วนแบ่งจาก SF ใน 3Q64 หลงัจากทาํการซือขายหุ้น 
30.36% ในชว่งเดือนส.ค. 2564 และหลงัจากการทาํ Tender Offer ของหุน้ หาก
มีสัดส่วนมากกว่า 50% ทาง CPN จะทาํการ consolidate งบการเงินของ SF 
แทนการรบัรูส้่วนแบ่งกาํไร และหากมีการซือหุน้ทงัหมดของ SF จะมีมลูค่าการ
ลงทุนรวม 2.55 หมืนลา้นบาท ส่งผลให้ระดบั D/E ของ CPN อาจปรบัตวัขึนไป
อยูที่ระดบั 0.8X และเงินทนุจะมาจากการกูย้ืมเป็นหลกั 

 การลงทนุเพิมในครงันี คาดวา่จะเพิมพนืที NLA ใหแ้ก ่จาก Community Mall 17 
แห่ง และ Super Regional Mall Mega Bangna  

 
Comment 
การลงทุนใน SF จะเพิมพืนที NLA ของ CPN รวมทังการเพิมพืนทีการให้บริการจาก 
Community Mall ทัง 17 แห่งทีเริมใหบ้ริการแลว้ และการเขา้ลงทุนใน SF ซึงเป็นกิจการ 
Brown Field จะส่งผลให ้CPN สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละกาํไรจากผลประกอบการไดท้ันที 
อย่างไรก็ดี ดีลนีเป็นดีลทีไมไ่ดอ้ยูใ่นแผนการลงทุน 5 ปีของ CPN และคาดวา่ CPN อาจมี
การปรบัแผนโครงการในอนาคตบางโครงการเพือเป็นการรกัษาสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบั
ทีเหมาะสม เราจึงมองดีลนีว่าจะเป็นบวกต่อ CPN ในการเพิมศักยภาพพืนทีในการ
ให้บริการ และการเขา้สู่กลุ่มธุรกิจ Community Mall และ ห้างขนาด  Super Regional 
Mall พร้อมทัง Synergy ทีจะเกิดขึนจาก Land Bank ของ SF อาทิ การเชือมต่อพืนที
โครงการ Central Westgate และ Ikea บางใหญ่ และมองการเติบโตรายได้ของ CPN ที 
CAGR สงูกวา่ 10% ตอ่ปี   
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


