
 

 
SET010/2562 
 วนัที่ 12 กนัยายน 2562  
 
เร่ือง  รับทราบการประกาศการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional 

Voluntary Tender Offer)   

 เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยเมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2562 บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนงัสือจากนายพงษ์
ศกัด์ิ โลห์่ทองค า (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) แจ้งความประสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดย
สมคัรใจแบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2562 ขึน้ในวนัเดียวกัน เพื่อมี
มติรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Voluntary Tender Offer) โดยการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่ว ผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยสมคัรใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้น
สามัญที่มีจ านวนรวม 1,168,945,458 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.29 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ1 
และคิดเป็นร้อยละ 54.29 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ที่ 
3 (SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (SVI-

W3)”) ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ จ านวน 30,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (SVI-
W3) ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและยงัไม่ได้ใช้สิทธิ โดยก าหนดราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัที่หุ้นละ 4.85 บาท
และราคาเสนอซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 (SVI-W3) หน่วยละ 0.41 บาท  

โดย ณ วันที่  11 กันยายน 2562 ผู้ ท าค าเสนอซือ้ได้ถือหุ้ นสามัญในบริษัทฯ รวมจ านวนทัง้สิ น้ 
984,264,523 หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 45.71 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 
45.71 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลิกค าเสนอซือ้ได้ หากเม่ือสิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้วมีผู้ เสนอขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในการท าค าเสนอหลกัทรัพย์ครัง้นีจ้ านวนน้อยกว่า 415,321,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.29 ของ
หุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 19.29 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
1 จ านวนหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่ากบั 2,153,209,981 หุ้น ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระ

แล้ว จ านวน 2,266,749,381 หุ้น หกัลบด้วยจ านวนหุ้นสามญัซือ้คืนที่ยงัคงค้างอยู่ ณ สิน้สดุวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 จ านวน 113,539,400 หุ้น 



2 
 

ในการนี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง าบริษัทฯ (แบบ 
247-3) และค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง าบริษัทฯ (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท
ฯ จะแจ้งข้อมลูให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเมื่อบริษัทฯ ได้รับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
(แบบ 247-4) จากผู้ท าค าเสนอซือ้แล้ว  

อนึ่ง ผู้ ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอ
ซือ้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
และมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ และผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารบริษัทฯ 
โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั ในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จาก
รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินรับอนญุาตของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการท าค าเสนอซือ้ครัง้นีแ้ก่
ผู้ ถือหุ้ นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2552 เร่ือง แบบรายงานและระยะเวลาจัดท า
ความเห็นเก่ียวกับค าเสนอซือ้ (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเก่ียวกับการ
แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ให้ทราบต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
 

 
นายฐาภพ คลี่สวุรรณ 
เลขานกุารบริษัท 


