
 

ที่ L005/2561 
 

       วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

เร่ือง การเปิดเผยส าเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถอืหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) 
 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาแบบประกาศเจตนาในการเข้าถอืหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) 
 

 ตามที่ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับส าเนาแบบประกาศเจตนาในการ          
เข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) จาก บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั และบริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา   
(ไทยแลนด์) จ ากดั ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
 

ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถอืหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ

  

บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั และ  
บริษัท บนัยนั ทรี  รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

ราคาที่คาดว่าจะเสนอซือ้ต่อหน่วย 

 

40.00  บาทตอ่หุ้น 

   

วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นค าเสนอซือ้อย่างเป็นทางการ 

   

ภายในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

   

ประเภทและจ านวนหลกัทรัพย์ที่จะท าค าเสนอซือ้ 

 

หุ้นสามญั จ านวน 76,312,552 หุ้น 

 

ชื่อผู้จัดเตรียมค าเสนอซือ้ 

 

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

 

บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เพื่อรับทราบแบบประกาศเจตนาในการเข้า
ถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 40/2552 เร่ือง แบบรายการและระยะเวลาจดัท าความเห็นเก่ียวกบัค าเสนอซือ้ 

 

บริษัทขอเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทนุทัว่ไป รายละเอียดปรากฏในส าเนาแบบ
ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
                                (นายควน เชท) 

                ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร 



 
แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 

1.  วนัท่ียื่นแบบประกาศเจตนา 

 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

2.  ช่ือผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 Banyan Tree Holdings Limited และบริษัท บนัยนั ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จ ากดั         
รวมเรียกวา่ “กลุ่มผู้ประกาศเจตนา” 

 หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ 

 02 677 3100 

3.  เจตนาจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ 

 บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) (“กิจการ”) หรือ (“LRH”) 

4.  รายละเอียดหลกัทรัพย์ที่จะท าค าเสนอซือ้ 

() จะเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
(    ) จะเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.12/2554    

 
ประเภท 

 
 

รุ่น จ านวนท่ี 
เสนอซือ้  

(หุ้น/หน่วย) 

ร้อยละของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอซือ้เม่ือเทียบกบั ราคาท่ีคาด
วา่จะเสนอ
ซือ้ตอ่หน่วย 
(บาทตอ่หุ้น) 

มลูคา่ท่ีเสนอซือ้ 
(บาท) 

จ านวนหลกัทรัพย์ท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด 

สิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของ
กิจการ 

หุ้นสามญั - 76,312,552 45.78 45.78 40.00 3,052,502,080 

หุ้นบริุมสิทธิ - - - - - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้น 

- - -  - - 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - - -  - - 

หลกัทรัพย์อ่ืน 
(ถ้ามี) 

- - -  - - 

   รวม     45.78  3,052,502,080 

หมายเหต:ุ  ผู้แสดงเจตนาขายมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดงักล่าวในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ 
และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าว ดงันัน้ ราคาสุทธิ
ของหุ้นสามญัท่ีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเทา่กบั 39.89 บาทตอ่หุ้นสามญั  

 

 

 

 

แบบ 247-3 
(สจ.  6/2546) 

 



 

 

- 2 - 

 

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันท่ียื่น
แบบประกาศเจตนา) 

5.1 หุ้น 

ชื่อ 
ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับจ านวนหุ้นท่ี 
จ าหน่ายได้แล้ว 

ท้ังหมดของกิจการ1 

ร้อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออกเสียง 
ท้ังหมดของ
กิจการ 

I. กลุ่มผู้ประกาศเจตนา หุ้นสามัญ 90,370,149 54.22 54.22 
1) Banyan Tree Holdings Limited หุ้นสามัญ 74,632,342 44.78 44.78 
2) บริษัท บันยัน ทรี รสีอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

หุ้นสามัญ 15,737,807 9.44 9.44 

II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II  หุ้นสามัญ 1,157,862 0.69 0.69 

1) บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล คอมเมอรเ์ชียล        
ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

หุ้นสามัญ 105,100 0.06 0.06 

2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม เอ็ง จ ากัด หุ้นสามัญ 1,052,762 0.63 0.63 
IV. ข้อตกลงอื่นท่ีจะท าให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้น  
  เพิ่มขึ้น 

- - - - 

 รวม 91,528,011 54.91 54.91 

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 
-ไม่ม-ี 

6. ชื่อผู้จัดเตรียมค าเสนอซื้อ : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซยี พลัส จ ากดั 

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั (ที่ปรึกษากฎหมาย) 

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นค าเสนอซื้อ
อย่างเป็นทางการ : 2 มีนาคม 2561 

9. สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ท่ีผู้ประกาศเจตนากระท าขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาใน
ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการท าสัญญา / ข้อตกลง/ 
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม  

:  -ไม่มี- 

 
 
 
 

                                                           
1  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จ านวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วนัสิ้นเดือนของ
 เดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ    








