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  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหสับดทีี่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชายน้อย เผื่อนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
8. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขีุ กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยู่อาศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายก าพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัด์ิ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2. นายทว ี ทวีแสงสกลุไทย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
2. นางสาวธิตะวนั  ธนสมบตัิไพศาล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
 
ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวสาวิตรี จนัทวงค์ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางสาวทศพร เขมะไพโรจน์ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
ตัวแทนของบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิม้ อี ้เซง็  Group Chief Executive Officer of Frasers Centrepoint Limited 

กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. นายอเุทน  โลหชิตพิทกัษ์  Chief Investment Officer of Frasers Centrepoint Limited 

กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

 
นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 
 
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุม วิสามัญผู้ ถือหุ้ น  

ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนันี ้เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2558 เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามระเบยีบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 (Record 

Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ในวนัองัคารท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

 
บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบสี่

บาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ จ านวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทัง้หมด จ านวน 6,286 ราย 
โดยในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 นี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 120 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากับ 
10,484,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64009 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
จ านวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,247,231,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.14265 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ จ านวน 221 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้หมด 
1,257,715,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.78274 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และตวัแทนของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนกั
ลงทนุท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้
 
 ผู้ถือหุ้นทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

 ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง บริษัทฯ ขอ
สรุประเบียบวาระดงักล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ
งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไป
ตรวจนบัคะแนน ผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นท่ีไม่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนมุตัิ 

 วาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
แต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและ
นามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อน เพื่อการบนัทกึรายงานการประชมุ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบยีบวาระท่ีพิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบยีบวาระอื่น ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพื่อ
ไม่ให้ท่ีประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของระเบยีบวาระการประชมุท่ีท าการพิจารณา จงึจะขอด าเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลับมาแจ้งผลการ
ลงคะแนนเสียงของระเบยีบวาระการประชมุก่อนหน้านีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน ประธานฯ ได้เชิญ
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสียง โดยมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายชานนท์ 
ค าเสียง ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียงดงักล่าว ร่วมกบั นางสาวธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ตวัแทน
จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ของ

บริษัทฯ อยู่ภายใต้เง่ือนไขดังนี  ้
 
1) วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 7 ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

(“UV”) โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ก่อนน าเสนอวาระดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ เน่ืองจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 UV ถือ
หุ้นบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 55.73) 

 
ทัง้นี ้ท่ีประชมุท่ีสามญัผู้ถือหุ้นของ UV ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนมุตัิวาระ
ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ก่อนท่ีบริษัทฯ จะน าเสนอวาระต่างๆ ดงักล่าวต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

2) ในการเสนอวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 6 ให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา เน่ืองจากวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 
เป็นวาระท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กันและกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนมุัติวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 
ดงักล่าว หากมีวาระท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกนัวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น จะถือ
ว่าวาระอื่นๆ ซึง่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนัท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มี
การพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิจากท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น  

 
3) หากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 บริษัทฯ จะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

วาระท่ี 7 ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนมุตัิวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 แต่ไม่อนมุตัิวาระท่ี 7 
บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการตามวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 6 ท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า เน่ืองจากบางวาระ ไม่จ าเป็นต้องให้ท่ีปรึกษาต่างๆ 

และบคุคลอื่นเข้าร่วมการประชมุด้วย จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมการประชมุเฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องเท่านัน้  ในการนี ้
ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากวาระหลกัของการประชมุในวนันีจ้ าเป็นต้องมีท่ีปรึกษา และบคุคลอื่นเข้าร่วมการประชมุเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดในวาระต่างๆ รวมถงึการตอบข้อซกัถามต่อผู้ถือหุ้น ดงันัน้ จึงได้ขอให้ท่ีปรึกษาเข้าร่วมการประชมุตัง้แต่ต้น อย่างไรก็ดี 
เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ กรรมการผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเกี่ยวข้อง จะออกจากห้องประชุม ในช่วงท่ีมีการ
พิจารณาลงคะแนนเสียง 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่  22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 
เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ให้ท่ีประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุดงักล่าว ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่  เมื่อ
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 231 ราย 1,263,108,853 เสียง 99.99975 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
งดออกเสียง 1 ราย 3,200 เสียง 0.00025 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,263,112,053 เสียง  

 

วาระที่ 2    พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุรับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 
กนัยายน 2558 ในอตัรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเง ินปันผลจ่ายทัง้สิ น้ 81,900,950.15 บาท โดยก าหนดให้วนัที ่ 23 
พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2558 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่  เมื่อ
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลของบริษัทฯ ดงักล่าว 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจงึไม่ต้องมีการลงมติ 

ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชมุในวาระท่ี 3 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า เน่ืองจากวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 เป็นวาระท่ี
มีความเกี่ยวเน่ืองกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกนัวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึง่มีความเกี่ยวเนื่องกนั และเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนัที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเ ป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั และเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนั กบัวาระซึง่ไม่ได้รับการอนมุตัิ
จากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ดงันัน้ ในการเสนอวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเสนอ
เนือ้หาของวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ทกุวาระให้ครบถ้วนก่อน  
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นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาวาระที่ 3 ถงึ วาระท่ี 7 มีกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และ
มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวม 4 ท่าน คือ นายปณต สิริวฒันภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี นายโชติพฒัน์ พีชา
นนท์ และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร โดยในระหว่างท่ีมีการชีแ้จงรายละเอียดของทัง้ 4 วาระ กรรมการทัง้ 4 ท่าน จะอยู่ในห้องประชมุ 
และจะขออนญุาตออกจากห้องประชมุ เมื่อถึงช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 3 
ถงึ วาระท่ี 7 เสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ จะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าสู่การประชมุต่อไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 7 ประธานฯ 
ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ งวด 9 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 พร้อมทัง้ข้อมลูสรุปของกลุ่ม Frasers Centrepoint 
Limited (“FCL”) ซึง่เป็นนกัลงทนุท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ในครัง้นี ้ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  

นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการ น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ งวด 9 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

 บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ โครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial Project) และโครงการท่ีอยู่อาศัย 
(Resident Project) ในส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั ได้แก่ ที่ดินจดัสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ 

 สรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558 มีดงันี ้

 ผลประกอบการของการด าเนินงานท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไร 361 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้มีการคาดการณ์
เป้าหมายของผลประกอบการสิน้ปีไว้ โดยบริษัทฯ มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้  

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์  

 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารซึง่ตัง้อยู่บริเวณซอย
มหาดเล็กหลวง และโครงการ FYI CENTER ซึง่ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 4 ซึง่ได้เร่ิมโครงการตัง้แต่เดือน
เมษายน 2557 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิน้ปีนี ้ปัจจบุนัโครงการนีป้ล่อยเช่าได้ประมาณ 50% 
แล้ว 

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการท่ีอยู่อาศยั 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ขยายโครงการท่ีอยู่อาศยั ภายใต้แบรนด์ต่างๆ หลายโครงการ ซึง่มีราคาเร่ิมต้นตัง้แต่ 2 -
10 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุระดบั และตัง้อยู่ในท าเลต่างๆ 
ทัว่กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างเงินทนุ โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชัน้น า
ของประเทศไทย ดงันัน้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายดงักล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้หาผู้ ร่วมทนุในลกัษณะของ 
Strategic Partner ท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้ตาม
เป้าหมาย และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 685,700,997 หุ้น ให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPHT”) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท รวมมลูค่า 4,971,332,228.25 
บาท ทัง้นี ้FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดยท่ี FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ซึง่มี
ประสบการณ์หลากหลายด้านการลงทุน ทัง้ในรูปแบบ Residential Commercial และ Retail Business 
รวมทัง้ Asset Management นอกจากนี ้FCL ยงัมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารกองทนุ Trust และ REIT 
ซึง่บริหารจดัการทัง้ Retail Commercial Office Building และ Hospitality ซึง่จะสามารถมาเสริมศกัยภาพของ
บริษัทฯ ในการจดัตัง้ และการบริหารผลตอบแทนกอง REIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้FCL ได้มีการ
ขยายการลงทุนไม่เฉพาะในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลก 
(Global Company) และ FCL ยงัมีความพร้อมในด้านเงินทนุท่ีจะมาช่วยสนบัสนนุโครงการของบริษัทฯ ได้เป็น
อย่างดี 
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 นอกจากนี ้นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้น าเสนอ Presentation เกี่ยวกบัข้อมลูสรุปของ 
FCL ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดงันี ้

 FCL เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์ระหว่าง
ประเทศแบบครบวงจร และเป็นหนึง่ในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในอนัดบัต้นของประเทศสิงคโปร์ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 FCL มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการ (Assets under Management) จ านวน 
23,067 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 582,000 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมลูค่ากว่า 10,650 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 268,800 ล้านบาท) 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของ FCL แบง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ ที่พกัอาศยั อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์  
โรงแรม และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม 

 การด าเนินงานของ FCL ครอบคลมุภมูิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก รวมกว่า 77 เมืองในแถบ เอเชีย ออสตราเลเซีย และ
ยโุรป และตะวนัออกกลาง 

 FCL ยงัเป็นสปอนเซอร์ของ Trusts ซึง่จดทะเบยีนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ได้แก่ Frasers 
Centrepoint Trust Frasers Commercial Trust และ Frasers Hospitality Trust (อนัประกอบด้วย Frasers 
Hospitality Real Estate Investment Trust และ Frasers Hospitality Business Trust) 

      ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาและอนมุตัิรายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกนั 
บริษัทฯ จึงได้ท าการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เจดี  พาร์ทเนอร์ จ ากัด มาร่วมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ  
นางสาว จิรยง อนมุานราชธน จากเจดี พาร์ทเนอร์ กล่าวอธิบายรายการเพิ่มเติม  

นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งให้ท่ีประชมุทราบเกี่ยวกบั
รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัทฯ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ดงันี ้

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 รายการท่ีบริษัทฯ จะเข้าท าคือ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 685,700,997 หุ้น (คิด
เป็น 29.51% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัเพิ่ม
ทนุ) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 4,971,332,228.25 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) 

 ที่มา และวตัถปุระสงค์ของออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
ขอบเขตการลงทนุ และสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยประสงค์จะเร่ิมลงทนุในโครงการ
ประเภทโครงการที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) จากที่บริษัทฯ เน้นการลงทนุในการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในแนวราบในปัจจบุนั เช่น การลงทนุในโครงการ FYI CENTER – For Your 
Inspiration Workplace ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารส านกังาน และโรงแรม รวมถึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะเข้าลงทนุในโครงการพฒันาพืน้ท่ีหมอน 21-22 (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกบั
อาคารจตัรัุสจามจรีุ) (“โครงการสามย่าน”) ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ และ
จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เพื่อน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนดงักล่าวมาลงทุนในโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงน ามาเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนิน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ   ท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว เป็นการออกและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ 
FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ของบริษัทฯ 
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 เหตผุลในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุ่ม FCL มีดงันี ้

1) กลุ่ม FCL เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่โลก รวมถึงมี
ความพร้อมด้านเงินทนุ 

2) เป็นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพฒันาโครงการ เครือข่ายทางธุรกิจ 
โดย FCL จะส่งผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชมุในฐานะฝ่ายจดัการของบริษัทฯ  

 ในการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั และการเข้าท ารายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการเข้าท ารายการดงันี ้ 

การเข้าท ารายการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องได้รับการอนมุัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย เน่ืองจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ 
ในสดัส่วนร้อยละ 55.73)  

1) การเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ 
2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อย FCL ซึง่เป็น

บคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั ของบริษัทฯ 

3) การผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT 
นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จะต้องได้รับการอนมุตัิจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ด้วย 
ทัง้นี ้หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ UV ไม่อนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้

หลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT แล้ว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทนุในโครงการ
สามย่านกบักลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั 
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุน คือระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้อมลูจาก SETSMART ใน 
www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ส าหรับประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT มีดงันี ้

1) บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ FPHT  
2) บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมนุเวียนและเงินลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทัง้โครงการปัจจุบนัและอนาคต 

ส่งผลให้มีฐานะการเงินและสภาพคล่องมัน่คงขึน้ รวมทัง้มีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึน้ในอนาคต 
โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจ านวน 4,971,332,228.25 บาท ท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ FPHT ดงันี ้

การใช้เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ FPHT จ านวน 4,971.33 ล้านบาท มูลค่า (ล้านบาท) 

1. ซือ้ท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,000 

2. พฒันาโครงการเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ให้โครงการเสร็จสมบรูณ์พร้อมเปิดใช้บริการ 1,000 

3. ลงทนุโครงการสามย่าน (ตามสดัสว่นการถือหุ้น 49% ของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีจะจดัตัง้ใหม่) 1,960 
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3) บริษัทฯ สามารถระดมทนุในระยะเวลาอนัสัน้ ได้รับเงินทนุตามท่ีต้องการ เทียบกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุต่อประชาชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและใช้ระยะยาวนานกว่า มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมากกว่า อีกทัง้การ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไป หรือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีความไม่แน่นอนเร่ืองจ านวนเงินท่ีจะได้รับ 

4) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 7.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด (7.03 
บาท) และราคาท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (6.75 – 7.21 บาท) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
(Control Dilution) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) ลดลง 29.51% อย่างไรก็ดีไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาเสนอขายท่ี 7.25 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 
วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการท่ี 7.03 บาทต่อหุ้น  

เน่ืองจาก FPHT ซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวาระนี ้เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยง
กนัของบริษัทฯ ดงันัน้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าว จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) ประเภทรายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 62.74 ของ
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเกี่ยวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ การขาย
ท่ีดินเปล่าอ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่มีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ และรายการ
เกี่ยวโยงกนัรายการอื่นซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้นี ้จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน มลูค่าเงินลงทนุในสดัส่วนของบริษัทฯ ประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึง่มีขนาด
รายการเท่ากบัร้อยละ 24.74 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน) รายการเกี่ยวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 
89.13 ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3  ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องด าเนินการ ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่
ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

3) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 นอกจากนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ท
เนอร์ จ ากดั เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ซึง่แบบหนงัสือขอมติ
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้ได้มาซึง่หลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ได้จดัส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

 นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั  แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ี 
บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 685,700,997  หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ ซึง่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT จะท าให้ FPHT ได้มาซึง่สดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัทฯ (ภายหลงั
การเพิ่มทนุ) ซึง่ข้ามร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ่ม
ทนุ) ส่งผลให้ FPHT มีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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อย่างไรก็ตาม FPHT ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า FPHT ไม่ประสงค์ท่ีจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และมี
ความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้รับการผ่อนผนั
ต่อเมื่อท่ีประชมุของบริษัทฯ และ UV มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ FPHT และอนมุตัิยินยอมให้ 
FPHT ไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

 หากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไม่อนมุตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าว FPHT ไม่
ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทนุในโครงการสามย่านกบักลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ ดงัรายละเอียด
ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาต่อไปในวาระท่ี 7 เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไม่เพียงพอในการด าเนินการ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุท่ีวิสามญัผู้ถือหุ้นของ UV ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนมุตัิการ
เพิ่มทนุ การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว ก่อนท่ี
บริษัทฯ จะน าเสนอวาระต่างๆ ดงักล่าวต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั  

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด  ได้
น าเสนอรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่
เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ดงันี ้

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้

ข้อดีและข้อเสียในการเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ เน่ืองจาก FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ 
FPHT มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรรวมถึงมีความ
พร้อมด้านเงินทนุ 

2) บริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต 
รวมถงึเงินลงทนุในโครงการสามย่านท่ีจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

3) ท าให้บริษัทฯ ระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสัน้และได้รับเงินทนุตามจ านวนท่ีต้องการ เมื่อเปรียบเทียบกบั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลานานกว่า 

4) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มัน่คงขึน้ โดยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุลดลงจาก 1.8 เท่าเป็น 1.09 เท่า ค านวณจากข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

ข้อเสีย 

1) FPHT จะมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีออกช าระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทฯ ซึง่มากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด ท าให้ FPHT สามารถใช้สิทธิคดัค้านการขอมติท่ี
ส าคญัจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพ่ิมทนุให้บคุคลในวงจ ากดั 

 ผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากบัร้อยละ 29.51  

 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เท่ากบัร้อยละ 29.51  

 ไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
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ข้อดีและข้อเสียในการไม่เข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงและส่วนแบง่ก าไรของผู้ถือหุ้น (Control and Earning Dilution Effect) 

2) FPHT จะไม่สามารถใช้สิทธิคดัค้านหรือไม่สนบัสนนุในวาระพิเศษและ/หรือวาระส าคญัต่างๆ ของ บริษัทฯ 
ได้ง่าย 

ข้อเสีย 

1) บริษัทฯ จ าเป็นต้องหาเงินจากแหล่งเงินทนุอื่น ซึง่อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการเพิ่มทนุและมีผลกระทบ
ต่อแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) การระดมทนุจากแหล่งเงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน หนีโ้ดยการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือการออก
หุ้นกู้  จะท าให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสงูขึน้ มีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้ และ
จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา รวมถงึจะต้องจ่ายช าระเงินตามก าหนด 

3) หากบริษัทฯ ระดมทนุไม่ได้ก็จะเสียโอกาสในการลงทนุในโครงการสามย่าน 

เน่ืองจากข้อดีจากการเข้าท ารายการมีมากกว่าข้อเสีย ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม 

 ความเหมาะสมของการท ารายการกบับคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้

ข้อดี 

1) FCL เป็นผู้ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าระดบัภมูิภาคเอเชีย ท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศนูย์กลางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และชมุชนท่ีส าคญัในหลายทวีปทัว่โลก 

2) เปิดโอกาสให้บริษัทฯ และ FCL ประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้
เทคโนโลยีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและ
ขีดความสามารถการแข่งขนัของบริษัทฯ ในอนาคต 

ข้อเสีย 

1) การท ารายการกบับคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั อนัได้แก่ FCL ซึง่เป็นบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี อาจท า
ให้เกิดข้อสงสยัต่ออ านาจการต่อรองในการเจรจาราคาและเง่ือนไขต่างๆ ในการจดัสรรหุ้นสามญัจากการ
เพิ่มทนุ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองรายการท่ีเกี่ยว
โยงกนัอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถออกเสียงเพื่อลงมติอนมุตัิการเข้าท ารายการ 

2) จากการท่ี FCL ด าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันกับ  
บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น ในอนาคต FCL อาจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์โดย
บริษัทเอง ซึง่อาจท าให้เกิดการแข่งขนักบับริษัทฯ โดยตรง เป็นต้น 

เนื่องจากการเข้าท ารายการกบั FPHT จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่าข้อเสีย ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า
การเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 
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 ความเหมาะสมของราคา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ 5 วิธี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วธีิการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมินโดย IFA  

(บาทต่อหุ้น) 
ราคาเสนอขาย. 
(บาทต่อหุ้น) 

ต ่ากว่า/สูงกว่า 
ราคาเสนอขายหุ้น 

1. วิธีมลูค่าตามตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 6.65-6.97 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 8.3-3.9 

2. วิธีมลูค่าหุ้นตามบญัช ี 4.83 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 33.4 

3. วิธีปรับปรุงมลูค่าหุ้นตามบญัชี 6.53 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 10.0 

4. วิธีเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั    

4.1 วิธีอตัราส่วนราคาตลาดตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น (P/BV) 5.36-7.02 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 26.1-3.2 

4.2 วิธีอตัราส่วนราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิต่อหุ้น (P/E) 0.97-1.07 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 86.6-85.2 

5. วิธีรวมส่วนกิจการ 6.55-7.15 7.25 ต ่ากว่าร้อยละ 9.7-1.4 
 

ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีรวมส่วนของกิจการ 
เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการประเมินมูลค่าหุ้ นท่ีสามารถสะท้อนถึงแผนการพัฒนาโครงการ 
แผนการขาย ตลอดจนความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ซึ่งอ้างอิงจากข้อมลูแผนการพัฒนาโครงการ 
และแผนการขาย ตลอดจนข้อมลูผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ โดยมลูค่าหุ้นสามัญท่ีค านวณได้อยู่
ระหว่าง 6.55 – 7.15 บาทต่อหุ้น (หลงัปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท)  

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ FPHT ในราคา 7.25 บาทต่อหุ้น ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสูงกว่าช่วงราคาท่ี
ค านวณโดยวิธีร่วมส่วนของกิจการ 

 สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวนัน้เหมาะสม เนื่องจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึง่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 4,971,332,228.25 ล้านบาท ช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุเพื่อน าไปใช้ลงทนุการ
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และ ลงทนุในโครงการสามย่าน รวมถงึเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ  

2) ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ FPHT ท่ี 7.25 บาทต่อหุ้นนัน้อยู่ระหว่างราคาประเมินด้วยวิธีรวมส่วนของกิจการ
ระหว่าง 6.55 – 7.15 บาทต่อหุ้น อีกทัง้เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด (ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท า
การติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท) ซึง่เท่ากบั 7.03 บาทต่อหุ้น  

3) เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของการท ารายการดงักล่าว ทางท่ีปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การท ารายการนัน้มีกว่าการไม่ท ารายการ 

จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้แก่ FPHT จ านวน 685,700,997 หุ้น ในราคา 7.25 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผลและเป็นราคา
ยตุิธรรม ซึง่จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าผลเสีย ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT  
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การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ  (Whitewash) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวนัน้เหมาะสม เน่ืองจากการขอผ่อนผนัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นเงื่อนไขส าคญัของการเข้าลงทนุ
ของ FPHT ซึง่จะท าให้เงื่อนไขของรายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยว
โยงกนัของบริษัทฯ สมบรูณ์ และท าให้การระดมทนุส าเร็จ บริษัทฯ สามารถน าเงินลงทนุมาใช้เป็นเงินทนุในการ
พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัและโครงการเชิงพาณิชยกรรม และเพื่อเป็นเงินทนุในการลงทนุโครงการสามย่านได้ 

 การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ มีความสมเหตสุมผล ซึง่จะท าให้การระดมทนุ
จาก FPHT ส าเร็จ ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท
ฯ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น (Whitewash)  

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

เมื่อบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดของวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 6 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่า
มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 6 หรือไม่ 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดของวาระท่ี 3 ถงึวาระท่ี 6 โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  สอบถามถึงความเห็นของการท่ีกลุ่ม FCL เข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัทฯ ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไร 

นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ์:  ส าหรับประโยชน์ต่อบริษัทฯ นัน้ กลุ่ม FCL จะเข้ามาช่วยเสริมเสริมศกัยภาพการ
เติบโตในอนาคตของบริษัทฯ โดยอาศยัประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในต่างประเทศของกลุ่ม FCL ซึง่จะมุ่งหวงั
ผลประโยชน์ในระยะยาว 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ในเร่ืองของการลงทนุบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ คาดว่าจะมี Gross Margin ประมาณ
เท่าไร 

นายปณต สิริวัฒนภกัดี: บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม FCL จะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ โดยกลุ่ม FCL ได้พิจารณาถงึ
การลงทนุในระยะยาว ส่วนในเร่ือง Gross Marginของบริษัทฯ บริษัทฯ คงยงัไม่สามารถให้ค าตอบได้ในขณะนี ้
นอกจากนีก้ลุ่ม FCL ได้มองเห็นศกัยภาพของบริษัทฯ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทกุคน 

 สินโชค พิริโยทัยสกุล:  เหตใุดกลุ่ม FCL จึงตดัสินใจซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในราคา 7.25 บาท เน่ืองจากการ
ค านวณราคาหุ้นท่ีขายให้กบักลุ่ม FCL นัน้ เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาด  

ประธานฯ:  หากกลุ่ม FCL ตกลงเห็นด้วยกบัราคาดงักล่าว ก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และทกุฝ่าย 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์: อยากทราบความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระว่า เน่ืองจากกลุ่ม FCL ต้องการ
ซือ้หุ้นถงึร้อยละ 29.51 และแม้ว่าจะซือ้ในราคาสงูกว่าราคาตลาด แต่ส่วนตวัเห็นว่าถ้าต้องการเข้าถือหุ้นถงึร้อย
ละ 29.51 และเข้าซือ้ในตลาด ราคาหุ้นท่ีสามารถซือ้ได้ อาจต้องซือ้ในราคาท่ีสงูมากกว่านี ้โดยอาจถึง 10 บาท
ก็เป็นได้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นนีด้้วยหรือไม่  

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย:  ในการประเมินมลูค่าหุ้นนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีการประเมินซึง่เป็น
วิธีการทัว่ไป และเป็นการประเมินราคาตามหลกัวิชาชีพ (Professional Basis) โดยใช้วิธี Discounted Cash 
Flow (DCF) ซึง่เป็นวิธีการประเมินมลูค่าหุ้นท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยจะสะท้อนถึงมลูค่าของโครงการต่างๆ ของ
บริษัทฯ ในปัจจบุนั และกรณีของกลุ่ม FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner โดยไม่มีแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายของบริษัทฯ นัน้ จึงมองว่ากลุ่ม FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner มากกว่าการเข้ามาครอบง า
กิจการ (Take Over) 

นายปณต สิริวัฒนภักดี:  ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเติบโตในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ทนุเป็นเร่ืองส าคญั 
และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ใช้วิธีการประเมินมลูค่าของหุ้นอย่างดีท่ีสดุแล้ว และทางกลุ่ม FCL ก็
ยอมรับว่าเป็นราคายตุิธรรม (Fair Value) และเป็นราคาท่ีเหมาะสมต่อนกัลงทนุ 
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 นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์: ส าหรับราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีกลุ่ม FCL เข้ามาซือ้นัน้ อาจเป็นกรณีท่ีบริษัทฯ ปรับ
ราคาหุ้นให้ต ่าลงเพื่อให้กลุ่ม FCL เข้ามาซือ้ได้ใช่หรือไม่ เนื่องจากปริมาณหุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้
มีจ านวนไม่มาก 

นายปณต สิริวัฒนภกัดี: ขอเรียนว่าคงไม่มีใครสามารถประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นของไทยได้ การประเมิน
มลูค่าหุ้นนัน้ เราประเมินตามศักยภาพของธุรกิจในปัจจุบนั ซึง่ทางกลุ่ม FCL มองเห็นศักยภาพของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ ก็ค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทกุคนว่าจะไม่เสียประโยชน์อะไรจากการซือ้หุ้นในครัง้นี ้อีกทัง้
ยงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ การเติบโตขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทกุคน 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:  การท า Whitewash ในกรณีส่วนใหญ่จะกระท าโดยไม่ตัง้ใจ เช่น บริษัทมีการ
เพิ่มทนุแล้วสดัส่วนเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant แต่กรณีของบริษัทฯ อยากสอบถามว่า
เพราะเหตใุดจงึมีการซือ้ขายท่ีต้องท าการขอ Whitewash   

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน:  ในเร่ืองกฎการท า Whitewash นัน้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) การซือ้หุ้นซึง่ข้ามจดุร้อย
ละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ่มทนุ) 
จะต้องมีการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ซึ่งหากผู้ ท่ีซือ้หุ้นข้ามจุดร้อยละ  25  ดังกล่าว ไม่
ประสงค์จะท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ก็สามารถขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการโดย Whitewash ได้ การด าเนินการของกลุ่ม FCL ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจงึสามารถกระท าได้ตามปกติโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:  ท าไมกลุ่ม FCL จงึไม่ซือ้หุ้นบริษัทฯ เพียงร้อยละ 24.99 ท าไมต้องซือ้ถึงร้อยละ 
29.51 ท าให้ข้ามจดุและต้องมีการขออนมุตัิท า Whitewash เพราะจริงๆ แล้วบริษัทฯ อยู่ในตลาดทนุ เร่ืองทนุจึง
ไม่น่าจะเป็นปัญหาส าคญั 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: เท่าท่ีสอบถามจากกลุ่ม FCL ได้รับทราบว่า กลุ่ม FCL มีงบประมาณในการ
ลงทนุแต่ละครัง้ โดยจะก าหนดเป็นสกลุเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ซึง่กลุ่ม FCL ได้แจ้งความประสงค์ในการลงทนุว่า
จะลงทนุซือ้หุ้นตามงบประมาณนี ้โดยก่อนจะตกลงท่ีจะลงทนุกนันัน้ ได้มีการเจรจากนัหลายครัง้เพื่อให้ได้ราคา
ท่ีดีและอยู่ภายในวงเงินท่ีก าหนด ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่าการลงทนุนัน้ไม่ได้ดท่ีูสดัส่วนการถือหุ้นเป็นเกณฑ์ แต่จะ
พิจารณาถึงงบประมาณและราคายตุิธรรมเป็นหลกั อย่างไรก็ดี หากกลุ่ม FCL จะซือ้หุ้นเพียงร้อยละ 24.99 
ตามท่ีผู้ถือหุ้นสอบถาม อาจมีข้อสงสยัได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์หรือไม่ ซึง่เป็นการ
ด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมมากกว่า 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากกลุ่ม FCL โดย FPHT เข้าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว FPHT จะถกูสัง่ห้ามขาย
หุ้นจ านวนดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน (Silent Period) หรือไม่ ขึน้อยู่กบัว่า ในวนัท่ีบริษัทฯ ยื่นขอให้
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนนัน้ ราคา 7.25 บาท ซึง่เป็นราคา
เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดย FPHT ถือเป็นราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ 
หากราคาดังกล่าว (7.25 บาท) เป็นราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  FPHT จะถูกสัง่ห้ามขายหุ้น
จ านวนดังกล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากหุ้นดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในส่วนดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน FPHT
สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย  

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  หากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่อนมุตัิวาระดงักล่าว จะเกิดผลอย่างไรกบับริษัทฯ 
หากวาระหนึง่วาระใดไม่ผ่าน จะมีผลให้วาระอื่นๆ ไม่ผ่านไปด้วยหรือไม่ กรณีดงักล่าวเสมือนเป็นการก าหนดให้ผู้
ถือหุ้นต้องอนมุตัิ นอกจากนี ้การเข้ามาของกลุ่ม FCL ถงึร้อยละ 29.51 นัน้ เกินกว่าร้อยละ 25 ก็สามารถใช้สิทธิ 
Veto ในหลายกรณีได้ จงึขอทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกบัประเด็นนี ้

ประธานฯ: การท่ีบริษัทฯ แจ้งว่าวาระใดเกี่ยวโยงกันอย่างไรนัน้ เป็นการแจ้งให้ทราบ ซึ่งล้วนแต่เป็น
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณา โดยกรรมการทกุท่าน กรรมการอิสระ และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
นัน้จะท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสดุเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่อ านาจในการตดัสินใจทัง้หมดเป็นของผู้ถือหุ้น 
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นายชายน้อย เผื่อนโกสุม: ชีแ้จงเสริมว่า การซือ้หุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 นัน้มีความส าคญัอยู่แล้ว โดยท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะก็ได้พิจารณา และรับทราบเงื่อนไขตามกฎหมาย
เป็นอย่างดีส าหรับประเด็นดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเห็นว่า FCL นัน้มาเพื่อช่วยเสริมให้บริษัทฯ มี
การเติบโตท่ีก้าวหน้า โดยอาศยัประสบการณ์ และ Know-How ท่ีมีให้เป็นประโยชน์มากกว่า  

นายปณต สิริวัฒนภักดี: กล่าวเสริมว่า หากผู้ถือหุ้นอนมุตัิวาระดงักล่าว ทางบริษัทฯ  ซึง่มีคณะท างานและ
ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ จะด าเนินการตามแผนการท่ีวางไว้ให้ดีท่ีสุดด้วยความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จของ
องค์กร แต่หากผู้ถือหุ้นไม่อนมุตัิวาระ บริษัทฯ ก็ยงัไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทฯ จะเป็นมีแผนการอย่างไรต่อไป 

 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: อยากทราบว่าใครเป็นผู้ถือหุ้ นท่ีแท้จริงของกองทุนส่วนบุคคล  Well Base 
Development Limited เน่ืองจากกองทุนดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวนมาก และจะมีผลต่อกระทบต่อบริษัทฯ 
หรือไม่ อย่างไร 

นายปณต สิริวัฒนภกัดี: บริษัทฯ ได้สอบถามไปยงักองทนุดงักล่าว ซึง่ได้ยืนยนัว่า ผู้ถือหุ้นของกองทนุ ไม่ได้
เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกบับริษัทฯ  

 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: การท่ีกลุ่ม FCL กล่าวว่าจะไม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนโยบายในธุรกิจหลกัอย่างมี
นัยส าคัญและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในบริษัทฯ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อผู้ถือหุ้น 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: การท่ีกลุ่ม FCL กล่าวว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนในการด าเนิน
ธุรกิจหลกันัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายในการท่ีผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้ามาซือ้หุ้นในบริษัทจดทะเบียนโดยขอ
ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (ตามแบบ 247-7) ซึง่จะชีแ้จงถงึแนวคิด นโยบาย และ
เหตผุลในการเข้ามาลงทนุ และผู้ขอผ่อนผนัได้น าส่งแบบฟอร์มดงักล่าวให้ส านกังาน กลต. แล้ว นอกจากนี ้หาก
มีเหตจุ าเป็นท่ีบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการด าเนินธุรกิจ วาระดงักล่าวจะต้องกลบัเข้ามาผ่านความ
เห็นชอบและการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอีกครัง้เสมอ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:กลุ่ม FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน
หรือไม่ 

นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ์: ในการเข้าลงร่วมลงทนุเป็น Partner กบับริษัทฯ ในครัง้นี ้ทางกลุ่ม FCL ยงัมิได้คิด
และพูดคยุกับบริษัทฯ ว่าร่วมทนุกันไปเป็นระยะเวลานานเท่าไร แต่ในขัน้นี ไ้ด้มีการหารือเกี่ยวกบัการด าเนิน
ธุรกิจร่วมกนัต่อไปในอนาคตอย่างไร โดยกลุ่ม FCL จะพิจารณาทัง้แง่กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ในการลงทนุ และ
สร้างฐานระยะยาวในประเทศไทย 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร: หากกลุ่ม FCL ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกบัการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว จะเกิดการ
ผนกึก าลงัของธุรกิจ (Synergy) ได้อย่างไร 

นายธนพล ศิริธนชัย:  แม้ว่าทางกลุ่ม FCL จะมิได้ส่งตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ก็จะมีการ
ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงเข้ามาถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้
คณะท างานของบริษัทฯ ซึง่เป็นฝ่ายปฏิบตัิการหลกัให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เช่น ในโครงการจดัตัง้กอง REIT 
นัน้ อาจจะมีการตัง้คณะท างานพิเศษของกลุ่ม FCL ขึน้เพื่อมาให้ค าปรึกษาแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือใน
โครงการอาคาร Commercial หรือ Residential ก็อาจให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบและเทคนิคใหม่ๆ เป็นต้น 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์: กล่าวเสริมว่า การท่ีกลุ่ม FCL ได้เข้าไปลงทนุซือ้กิจการในหลายประเทศ ทัง้ใน
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงธุรกิจโรงแรมและ Service Apartment ในประเทศองักฤษ 
กลุ่ม FCL ก็จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เหล่านัน้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย เช่น การด าเนินโครงการ FYI ของ
บริษัทฯ กลุ่ม FCL ก็จะสามารถแบ่งปันประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นการผนึกก าลงัของ
ธุรกิจ (Synergy) ในรูปแบบหนึง่ท่ีเกิดขึน้  จะเห็นได้ว่ากลุ่ม FCL จะเข้ามาร่วมกนับริหารงานในระดบั Working 
Team มากกว่า 



เอกสารแนบ 1 

 23 

 นายธารา ชลปราณี: ส าหรับการพิจารณาวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ซึง่เป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ
และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) เหตใุด UV ซึง่เป็นบริษัทแม่
ของบริษัทฯ จงึไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย 

นางสาวจริยง อนุมานราชธน: ในการลงคะแนนเสียงของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ UV บจก. อเดลฟอส ซึง่เป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสียของ UV ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ดงันัน้ เสียงท่ีอนมุตัิในการประชมุผู้ถือหุ้นของ UV 
นัน้ จึงเป็นเสียงบริสุทธ์ิ ปราศจากผู้ มีส่วนได้เสีย และไม่ว่าเสียงท่ี UV ได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้น UV จะเป็น
อย่างไร จะอนมุตัิหรือไม่ก็ตาม ผลการลงคะแนนท่ีได้ถือเป็นคะแนนเสียงบริสทุธ์ิท่ีสามารถน ามาค านวณในการ
ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้เพื่อมิให้เป็นการตดัสิทธิเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ UV ดงันัน้ จึงไม่ถือ
ว่า UV เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นของ UV ท่ี
พิจารณาและลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ถือหุ้นของ UV ในรอบเช้าท่ีผ่านมานัน้ได้ลงคะแนนเสียงโดยชอบ 
และอนมุตัิรายการนีแ้ล้ว 

ภายหลงัจากท่ีผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติวาระท่ี 3 
ถงึวาระท่ี 6 เป็นรายวาระแยกต่างหากจากกนั 

ในการนี ้กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวม 4 ท่าน คือ 
นายปณต สิริวัฒนภกัดี นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชุม 
ในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 3 ,257,079,735.75 บาท 
จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
685,700,997 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

ในการนี ้ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนดังกล่าว ผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคน
ดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท
ฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้ นและมีสิทธิออกเสียง
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดังกล่าวได้ ซึง่หากบริษัทฯ ไม่
ด าเนินการตามท่ีผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสยีง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 271 ราย 1,263,804,103 เสียง 99.80572 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย 2,450,100 เสียง 0.19349 
งดออกเสียง 2 ราย 9,960 เสียง 0.00079 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสียง  

หมายเหต ุ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบยีนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 3 ข้างต้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง ทนุจดทะเบียน 
โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้อนุมัติให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบยีนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบยีน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน   11,037,670,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่น บาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,323,720,000 หุ้น (สองพันสามร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ด
แสนสองหมื่น หุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 2,323,720,000 หุ้น (สองพันสามร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ด

แสนสองหมื่น หุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ                             -    หุ้น (       - )” 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272 ราย 1,263,810,863 เสียง 99.80626 
ไม่เห็นด้วย 3 ราย 2,453,300 เสียง 0.19374 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสียง  

หมายเหต ุ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระ นี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมลูค่าเท่ากบั 4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี ้บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
(Share Subscription Agreement) กบั FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ FPHT ส าหรับการด าเนินการดงักล่าว 

นอกจากนี ้หากในวนัท่ี FPHT ช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีราคา 7.25 บาทต่อหุ้น หากราคาดงักล่าวต ่า
กว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ อาจเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการเข้าท ารายการดังกล่าว ซึง่ในการ
บนัทกึบญัชีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

ทัง้นี ้ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักล่าว มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเข้า
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และ (3) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึง่รวมถงึการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสาร
และหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกนัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 

ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272 ราย 1,263,055,663 เสียง 99.74662 

ไม่เห็นด้วย 4 ราย 3,208,500 เสียง 0.25338 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสียง  

หมายเหต ุ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระ นี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า  ตามท่ี FPHT ประสงค์จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการ (Whitewash) ซึ่งแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อขออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ได้จดัส่งให้แกผู่้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้ ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  มีความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ดงันี ้

(1)  เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

 เพื่อน าเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  
ของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ  

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรัพย์เสนอขายใหแ้ก่ FPHT 

 เน่ืองจาก FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการ
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่โลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ ท าให้บริษัทฯ 
จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการท่ีมีรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ท่ีบริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการ ทัง้ในส่วนของโครงการเอฟวายไอ 
เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือน
มิถนุายน ปี 2559 และโครงการสามย่านท่ีจะมีการขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ และ FCL 
จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาเข้า
ร่วมประชมุ หารือและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถการแข่งขนัของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง FPHT กบับริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุมหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และ
ขอ้ตกลงทีมี่นยัส าคญัระหว่างกนั 

 FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์ดงันี ้ 

o นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ TCC Asset Limited (“TCCA”) และ InterBev 
Investment Limited (“IBIL”) ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ในปัจจบุนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL 
ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามล าดบั) มีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ (อันได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พีชา
นนท์) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดงันี ้
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บริษัทฯ  UV ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกนั ดงันี ้

ชื่อกรรมการ 
FCL 

(บริษทัแม่
ของ FPHT) 

FPHT  
(ผู้ขอผ่อน

ผัน) 
บริษัทฯ 

UV 
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ) 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - -  * 
นายปณต สิริวฒันภกัดี  - * * 
นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  - * - 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  - * * 
หมายเหต ุ *กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนับริษัท 

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ  โดย 
FPHT รวมทัง้ความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดงักล่าว 

FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในวตัถปุระสงค์หลกั นโยบาย หรือแผนการ
ประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทย่อย ทัง้ด้านการขยายการลงทนุ การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร 
หรือการจ้างงาน การปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทัง้ ไม่มีแผนท่ีจะให้กิจการและบริษัทย่อยจ าหน่าย
ทรัพย์สินหลักของกิจการและบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากแผนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ หรือ

บจก.อเดลฟอส 
 

UV 

GOLD 

FCL** 

TCC Asset 
 Limited 

InterBev Investment 
Limited 

กลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

100% 

100% 

59.28% 28.49% 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
 ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ท่ีมา : ข้อมลูโครงสร้างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL 
 

นายฐาปน และนายปณต  
สริิวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก .สิริวนา  MM Group  
 

45.27% 20.61% 

100% 

99.70% 
บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 

Frasers Property Holdings (Thailand) 

100% 
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บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น โครงการพานอรามา 
กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั และโครงการโกลเด้น วิลเลจ อ าเภอบ้างฉาง จงัหวดัระยอง รวมถึงโครงการสาทร 
สแควร์ ซึ่งจะให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เมื่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) ความเห็นทีเ่สนอต่อผูถื้อหุน้ว่าควรหรือไม่ควรอนมุติัให ้FPHT ไดห้ลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ พร้อมทัง้เหตผุลในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 

ผู้ถือหุ้นควรอนมุตัิให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ่มทนุ) เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว่โลก รวมถงึมีความพร้อมด้านเงินทนุ ท าให้บริษัทฯ 
จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการท่ีมีรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ท่ีบริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการ รวมถึงบริษัทฯ สามารถน าเงินท่ี
ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนบัจาก FPHT ได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้FCL ซึง่เป็น
บริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในวตัถปุระสงค์หรือนโยบาย
หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั หรือเพื่อให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกิจการและบริษัทย่อยเป็นส าคญั 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
(Whitewash) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 271 ราย 1,260,675,663 เสียง 99.55866 
ไม่เห็นด้วย 4 ราย 3,208,500 เสียง 0.25338 
งดออกเสียง 1 ราย 2,380,000 เสียง 0.18795 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสียง  

หมายเหต ุ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระ นี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวัฒนภกัดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 3 ถงึ วาระท่ี 6 เสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ นาย

ปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กลบัเข้าห้องประชมุ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ และนางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ี
ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้องกบัการรายการดงักล่าว ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุวิสามญัผู้ถือ
หุ้นครัง้นี ้

นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ และนางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก 
บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ ดงันี ้ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกบัอาคาร
จตัรัุสจามจรีุ) โดยมีมลูค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ท่ีดิน และมลูค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดย
การร่วมทนุกบับริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จ ากดั และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี ซึง่เป็นกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์
ในพืน้ท่ีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยการเข้าลงทนุในบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่  

กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 จ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมลูค่าเงินลงทนุในส่วนของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท อย่างไรก็
ดี ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานท่ีจะเป็นผู้ด าเนินโครงการ 

เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

1) การเข้าท ารายการต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้
เสีย และต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 
55.73)  

2) การเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT และการ
ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ UV 
โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

3) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT จะต้องได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิและบริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่ร่วมกนัเป็นผู้พัฒนาและ
ด าเนินการโครงการสามย่าน 

ประโยชน์และผลกระทบของการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน มีดงันี ้

ประโยชน์และข้อดีของการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 

1) เป็นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ และมีท าเลท่ีดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ 

2) เป็นการเพิ่มสินทรัพย์ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้ระยะยาวต่อเนื่องไปในอนาคต  เพิ่มรายได้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการ 

3) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีจะเติบโตเป็นผู้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าครอบคลมุทัง้ในส่วนของท่ีอยู่อาศยัและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม 

4) บริษัทฯ จะมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทนุ โดยมีอตัราผลตอบแทน (IRR) ~ร้อยละ 10.5 -11.5  ซึง่สงูกว่า
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีระยะเวลาคืนทนุประมาณ 9  ปี (ไม่รวมระยะเวลา
ก่อสร้าง) 
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ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงกรณีท่ีผลการด าเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  ซึง่เป็นลกัษณะปกติของ
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป เช่น กรณีก่อสร้างไม่เสร็จภายใน 4 ปี  กรณีภายหลงัการเปิดด าเนินการ และ
มีอตัราผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรืออตัราผู้ใช้บริการ ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  

การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการ
ค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
การเข้าลงทนุโครงการสามย่านดงักล่าว จะมีขนาดรายการสงูสุดค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 60.23 
ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ 
รายการท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ได้อนมุตัิการลงทนุก่อสร้างโรงแรมซึง่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 
FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึง่ตัง้อยู่บริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มลูค่าก่อสร้างรวมประมาณ 
866.99 ล้านบาท ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบ
ทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ซึง่เท่ากบัร้อยละ 4.12 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 64.34 ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่าร้อย
ละ100 ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 1  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกบับริษัทฯ เป็นเหตใุห้การเข้าท ารายการดงักล่าว
เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเกี่ยวโยงเท่ากบัร้อยละ 24.74 ของมลูค่า
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ 
รายการซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ได้อนมุตัิการจ าหน่ายท่ีดินเปล่าอ าเภอทับ
สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนือ้ท่ี 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันา 5 จ ากดั (ผู้ชนะการประมลูท่ีเสนอราคาซือ้ท่ีดิน
ดงักล่าวในมลูค่า 127.00 ล้านบาท) ซึง่มีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
และรายการเกี่ยวโยงกนัรายการอื่นซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้นี ้จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2558 อนัได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) อนัได้แก่ FPHT 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
(รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั) รายการเกี่ยวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 89.13 ซึง่มี
ขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้าท่ีต้องด าเนินการ ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว  โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่
ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน
ของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

3) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน  (บญัชี 1) 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

อนึง่ บริษัทฯ จะเข้าลงทนุในโครงการสามย่านต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสีย ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ FPHT และ ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT และคณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมทนุใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิร่วมกบับริษัทจดัตัง้ขึน้ใหม่สามารถรับสิทธิใน
การเป็นผู้พฒันาและด าเนินการโครงการสามย่าน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 
ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ให้ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ
ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอ านาจติดต่อให้ข้อมลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ี
จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการส าเร็จลลุ่วง 

สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั (บญัชี 2) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  
ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด  ได้

น าเสนอรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ดงันี ้

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 
การเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้
ข้อดีและข้อเสียในการเข้าท ารายการ 
ข้อดี 
1) เป็นการเพิ่มสินทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพและสร้างรายได้ระยะยาวแก่บริษัทฯ  
2) หากผลประกอบการเป็นไปตามประมาณการ โครงการสามย่านจะสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ  เน่ืองจาก

มีผลตอบแทนสงูว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีคาดหวงั  
3) เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  
4) ลดการพึง่พิงรายได้จากการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบเพียงอย่างเดียว  
5) สามารถรับรู้ยอดขายและก าไรของบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
6) สามารถขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยการพฒันาโครงการซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ข้อเสีย 
1) ใช้เงินลงทนุสงูและมีระยะเวลาคืนทนุนานกว่าโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัแนวราบ 
2) สามารถรับรู้รายได้จากโครงการสามย่านภายหลงัจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และโครงการได้เร่ิม

ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 
3) ในการระดมทนุเพื่อท ารายการนัน้ส่งผลกระทบด้าน Control Dilution และ Earning Dilution  
ข้อดีและข้อเสียในการไม่เข้าท ารายการ 
ข้อดี 
1) บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนส าหรับใช้ในการลงทนุเพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นเพิ่มขึน้ 
2) บริษัทฯ สามารถน าเงินมาใช้ในการช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินและลดภาระดอกเบีย้ซึง่จะส่งผล

กระทบต่ออตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ข้อเสีย 
1) บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพและสร้างรายได้ระยะยาว 
เน่ืองจากข้อดีจากการเข้าท ารายการมีมากกว่าข้อเสีย ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวมีความเหมาะสม 
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 ความเหมาะสมของการท ารายการกบับคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลท่ีเกี่ยวโยงกนั มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้

ข้อดี  

เป็นการเข้าถงึโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ท่ีมีศกัยภาพเน่ืองจาก ทิพย์พฒัน อาร์เขต เป็นคู่สญัญาราย
เดียวท่ีมีสิทธิในการพฒันาโครงการสามย่าน 

ข้อเสีย 

ผลกระทบจากอ านาจการต่อรองในการเจรจาเง่ือนไขต่างๆ การเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ได้แก่ 
ทิพยพฒัน ซึง่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดีเช่นเดียวกนักบับริษัทฯ และ UV อาจท าให้เกิด
ข้อสงสัยต่ออ านาจการต่อรองในการเจรจาราคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทท่ีจะ
จดัตัง้ขึน้ใหม่ และการขอเช่าช่วงสิทธิการใช้ประโยชน์ของโครงการสามย่านกบัทิพยพฒัน ซึง่เป็นผู้ รับโอนสิทธิ
การสญัญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการสามย่านจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เนื่องจากการเข้าท ารายการกบั ทิพย์พฒัน อาร์เขต และกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่าข้อเสีย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

 สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวนัน้เหมาะสม เนื่องจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1) มลูค่าปัจจบุนัสทุธิ (NPV) ของโครงการมีมลูค่าประมาณ 1,262 - 537 ล้านบาท และมีอตัราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) อยู่ท่ีร้อยละ 11 (ปัดเศษ) ซึง่สงูกว่าอัตราคิดลด (WACC) ท่ีร้อยละ 9 - 10 ซึง่เป็นอัตรา
ผลตอบแทนขัน้ต ่าท่ีคาดหวงัจากการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 

2) เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของการท ารายการดงักล่าว ทางท่ีปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การท ารายการนัน้มีมากกว่าการไม่ท ารายการ และข้อเสียของการท ารายการนัน้เป็นสิ่ง ท่ีสามารถ
หลีกเลี่ยงหรือจดัการได้ 

จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายเข้าลงทนุในส่วนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ร่วมกับ ทิพย์พัฒน อาร์เขต และกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิเพื่อพัฒนาและด าเนินงานโครงการสามย่าน มีความ
เหมาะสม ซึง่จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าผลเสีย ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงอนมุตัิการเข้าท ารายการการลงทนุในโครงการ
สามย่านรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 นายธารา ชลปราณี :  โครงการสามย่านซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามกบัคณะบญัชี (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) และ
อาคารจตัรัุสจามจรีุ ไม่ทราบว่ามีแผนท่ีจะเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าใต้ดินหรือไม่ 

นายธนพล ศิริธนชัย: ทางบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้มีการเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าใต้ดินไปยงัโครงการอยู่แล้ว ทัง้นี ้
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยบริษัทฯ เห็นว่า มีความเป็นไปได้ในสองส่วน ได้แก่ ในส่วนแรกคือ 
ทางเดินใต้ดิน โดยจะต้องท าการประเมินเกี่ยวกบัสภาวะแวดล้อม ซึง่หากมิได้มีการวางแผนไว้ตัง้แต่แรก อาจจะ
มีความยากล าบากและใช้ระยะเวลานาน ส่วนท่ีสองคือการเชื่อมต่อบนดิน ส่วนนีจ้ะเชื่อมตรงกับอาคารจัตรัุส
จามจรีุ โดยไม่ตดัผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ญ่ีปุ่ น 

 นายธารา ชลปราณี :  ในภาคการลงทนุของโครงการสามย่าน เหตใุดบริษัทฯ ถึงไม่ใช้ประโยชน์จากทางเชื่อม
ใต้ดิน โดยการก่อสร้างทัง้บนดินและใต้ดิน อาทิ การท า Shopping Mall ใต้ดิน  

นายธนพล ศิริธนชัย :  บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรม รวมถึงผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ซึง่จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ หากมีการก่อสร้างใดๆ จะมีการเตรียมแผนผงัไว้แต่ต้น 
แต่ประเทศไทยไม่มีการด าเนินการลกัษณะนัน้ หรือหากมีก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร
หรือไม่ โดยในขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึง่จะใช้ระยะเวลาอีก
ประมาณ 3 เดือน และจะทราบผลว่าบริษัทฯ จะใช้ทางเลือกใด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการวางแผนท่ีจะใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีใต้ดินอยู่แล้วจ านวน 2 ชัน้ โดยจะท าเป็นพืน้ท่ีจอดรถใต้ดิน และซปุเปอร์มาร์เก็ต 
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 ธนากร เล็กวิจิตรธาดา : อยากทราบว่า ตวัเลข Internal Rate of Return (IRR) ท่ีร้อยละ 11 นัน้ บริษัทฯ 
ค านวณอย่างไร และจะน ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ (Consolidate)  

นายธนพล ศิริธนชัย: ค านวณจากประมาณการรายได้ตลอดอายขุองโครงการจ านวน 13,000 ล้านบาท และ
รายได้ดงักล่าวจะน ามาอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากถือว่าบริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ 

 นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์  : ส่วนของพืน้ท่ีร้านค้านัน้ จะก าหนดราคาเท่าไร 

นายธนพล ศิริธนชัย: เร่ืองราคาจะต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต โดยต้องพิจารณาทัง้ลกัษณะและประเภทของ
ร้านค้าและสภาพราคาของตลาดในขณะนัน้ๆ 

 นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์ :  อยากทราบว่าโครงการจะมีสิ่งใดท่ีสามารถดงึดดูลกูค้ามาจากศนูย์การค้าเอ็มบเีค
เซน็เตอร์ได้บ้าง  

นายธนพล ศิริธนชัย:  สิ่งท่ีน่าจะดงึดดูลกูค้าได้ก็คือสถานท่ีตัง้ของโครงการบนถนนพระราม 4 ซึง่จะเป็นพืน้ทีท่ี
น่าจะมีศักยภาพ และโครงการจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีส าคัญคือกลุ่มนักศึกษา อีกทัง้ในอนาคตยังจะมี
รถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปถงึถนนเยาวราชอีกด้วย ซึง่จะถือเป็นการขยายฐานลกูค้าได้อีกด้วย  

 นายธารา  ชลปราณี : รายได้ของโครงการสามย่านแบง่ออกเป็นประเภทใดบ้าง และสดัส่วนเป็นเท่าไร 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: รายได้ของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) รายได้จากอาคารพาณิชย์ 
(commercial building) เป็นรายได้ค่าเช่าระยะยาวมีระยะเวลา 30 ปี ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากโรงแรม ร้านค้า 
(retail) และส านกังาน คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ทัง้หมด และ (2) รายได้จากอาคารชุด 
(condominium) จะเป็นรายได้จากการขายสิทธิการเช่าหรือให้เช่าระยะยาวแต่เก็บเงินเพียงคราวเดียว มีสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ทัง้หมด 

 ผู้ถือหุ้น :  โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะไม่ค่อยท าโครงการอาคารชดุ (condominium) แต่เหตใุดบริษัทฯ จงึตดัสินใจ
ท าโครงการสามย่านในครัง้นี ้  

นายธนพล ศิริธนชัย:  โครงการสามย่านนีเ้ป็นโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) 
ซึ่งมิใช่มีส่วนของอาคารชุด (condominium) แยกออกมาต่างหาก แต่จะท าลักษณะผสมผสาน ทัง้นี ้ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อไม่
มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการ
สามย่าน ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ส าหรับกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระดงักล่าว รวม 4 ท่าน คือ นาย
ปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุ ในช่วง
ท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสยีง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 273 ราย 1,266,254,963 เสียง 99.99927 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 3,200 เสียง 0.00025 
งดออกเสียง 1 ราย 6,000 เสียง 0.00047 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสียง  

หมายเหต ุ กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระ นี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ 

เมื่อท่ีประชมุไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 16:45 น. 

 
ลงชื่อ นายวนัชยั  ศารทูลทตั ประธานกรรมการ / 
 (นายวันชยั ศารทลูทตั)  ประธานท่ีประชมุ 

   
ลงชื่อ      นายธนพล  ศิริธนชยั    นายสิทธิชยั  ขยัเกรียงไกร กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
    (นายธนพล   ศิริธนชยั)  (นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร)  

   
ลงชื่อ นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / 
 (นายก าพล ปญุโสณี) ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




