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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต   สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสทิธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม   พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล   ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน   สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี และการเงิน 
3. นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั   คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 
ที่ปรึกษาทางการเงนิและที่ปรึกษาการเงนิอิสระ 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที่ปรึกษาการเงิน / บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2. นายทว ี  ทวีแสงสกลุไทย   ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากดั 
 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั  

 
เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  
นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ประธานท่ีประชมุ  
 

ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงวา่ การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2557 ในวนันี ้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2557 เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ 
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โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
(Record Date) ในวนัพธุที่ 29 ตลุาคม 2557 และก าหนดให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหสับดีที่ 30 ตลุาคม 2557 
 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 นี ้มีทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วคิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุจ านวน 1,638,019,003 หุ้น จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 6,697 ราย  โดยมีผู้ ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 135 
ราย มีจ านวนหุ้นรวม 22,319,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของทนุจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ 154  ราย  
มีจ านวนหุ้นรวม 1,252,031,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของทนุจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 289 
ราย รวม 1,274,350,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการได้กลา่วแนะน า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษา

การเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 ในการลงคะแนนเสยีง หากในวาระใดไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยและไมม่ีผู้งดออกเสยีง บริษัทฯ ขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า 

ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์ อย่างไรก็ดี หากมีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือ 
งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรเพื่อน ามานบัคะแนน  
ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยหรือไมง่ดออกเสยีงถือวา่อนมุตัิ 

 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ  
1. บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่กีารแสดงเจตนาในการลงคะแนน 
4.  บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
5.  บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่

 
 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแต่ละ

วาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งช่ือและนามสกุล
ให้ที่ประชมุทราบก่อน ค าถามนอกเหนือจากวาระท่ีพิจารณาอยู ่กรุณาน าไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
และเพื่อไมใ่ห้ที่ประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุที่ท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพื่อพิจารณาในวาระ
การประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการ
ประชมุก่อนหน้านี ้

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ จึงได้ เรียนเชิญ 

นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัดิ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั เป็นตวัแทนในการเข้า
ร่วมสงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนของบริษัทฯ และขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในการสงัเกตกุารนบั
คะแนนของบริษัทฯ ด้วย โดยมีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 1 ราย เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรดงักลา่ว 
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ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
 

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2557 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่ว
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณารับรองการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557 โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557 ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) (“KLAND”) 

จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือใน
จ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถอืหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คดิเป็น
มูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถอืหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดที่

เก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 
นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ รายการท่ีจะขออนมุตัิจากที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ เป็นสว่นหนึง่ของแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้เรียนน าเสนอทา่นผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่ บริษัท ยนูิเวน
เจอร์ จ ากดั (มหาชน) เข้าซือ้หุ้นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยได้ก าหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษัทฯ 
เป็นบนัได 3 ขัน้ เร่ิมตัง้แตปี่ 2556 บริษัทฯ ได้มีความมุง่มัน่ในการปรับโครงสร้างพืน้ฐานของบริษัทฯ ซึง่ได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ 
และสง่ผลให้ในปี 2557 ถึงไตรมาส 3 นี ้บริษัทฯ สามารถพลกิฟืน้ผลตอบแทนกลบัมามีผลก าไรได้แล้ว โดยในก้าวถดัไปจะเป็น
กลยทุธ์ส าคญัทีจ่ะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ ซึง่การท่ีจะได้ขยายโอกาสในการลงทนุพฒันา
โครงการที่อยูอ่าศยัในแนวราบให้ครอบคลมุในทกุสว่นของตลาด และการจดัตัง้กองทนุทรัสต์เพื่อให้กองทนุทรัสต์เข้าลงทนุเช่า
ระยะยาวในสทิธิการเช่าทีด่ินและอาคารของโครงการสาทร สแควร์ ท าให้บริษัทฯ มเีงินกลบัเข้ามาใช้ในการลดภาระหนี ้ และ
ขยายการลงทนุของบริษัทฯ นัน้ ถือเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญั ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีความมัน่คงและเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว 

 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 291 ราย 1,274,367,130 เสยีง 99.99976 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสยีง 0.00024 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,274,370,130 เสยีง  
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ทัง้นี ้ รายการแรกที่บริษัทฯ จะขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ เป็นการขออนมุตัเิข้าซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้น
ช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน  KLAND ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51  ของจ านวนหุ้นช าระแล้ว
ของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท 
จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึง่เป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยการเข้าซือ้
หุ้นของ KLAND เป็นการเข้าซือ้ภายหลงัจาก KLAND ได้ขายสว่นธุรกิจการพฒันาโครงการอาคารสงูออกไปแล้ว คงเหลอื
เฉพาะในสว่นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบ ซึง่เป็นสว่นท่ีจะช่วยสง่เสริมศกัยภาพของการ
พฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุตลาดได้อยา่งทัว่ถึงมากขึน้ 

 
จากนัน้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษา

ทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงข้อมลูการเข้าท ารายการซือ้หุ้นของ KLAND ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบใน
รายละเอียดตอ่ไป 

 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ KLAND จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND จากผู้ ถือหุ้นเดิม หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ KLAND ในราคาหุ้นละ 2 
บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/ 
หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการ
ภายใต้กรอบท่ีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักลา่ว ถือเป็นการได้มาซึง่กิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 การซือ้หุ้น KLAND ดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุค านวณ
ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ เท่ากับร้อยละ 331.28 ของก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต่กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557  
(โดยอ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุายน 2557 เฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบ และ
การขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายที่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2557) 

 
เมื่อรวมขนาดรายการซือ้หุ้นสามญั KLAND กับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือน 

ที่ผา่นมา ได้แก่ การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน 
เทา่กบัร้อยละ 23.53 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการอื่นที่บริษัทฯ จะ
ข อ อ นุ มั ติ ก า ร เ ข้ า ท า ร า ย ก า ร จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น  ไ ด้ แ ก่  ธุ ร ก ร ร ม จ อ ง ซื ้อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ใ น ว า ร ะ ที่  4 
เป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ ซึ่งจะมีมลูค่าประมาณไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนร้อยละ 22.00 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ซึ่ง
การค านวณขนาดรายการของการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมสงูสุดเท่ากับร้อยละ 331.28 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ถือเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตาม
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการดงักลา่วมีลกัษณะครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการ
ยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม ่กลา่วคือ 
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1) ธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั โดย
บริษัทฯ และ KLAND ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบเช่นเดียวกัน 
การเข้าท ารายการจะสง่ผลให้ขนาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึน้   

2) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
แตอ่ยา่งใด โดยที่บริษัทฯ มุง่เน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัตอ่ไป  

3) ภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุม่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยงัคงมีคุณสมบตัิครบถ้วนในการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตอุนัใดที่จะสง่ผลให้บริษัทฯ จะพ้นสภาพจาก
การเป็นบริษัทจดทะเบียน และ 

4) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ และ
ในอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 
นอกจากนี ้รายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ยงัเข้าข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 
37.81 และร้อยละ 39.94 ของจ านวนสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ตามล าดบั 

 
รายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการซือ้หุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ไมม่ีหน้าที่ในการยื่นค าขอพิจารณาให้รับ

หลกัทรัพย์ใหมเ่นื่องจากได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ตามที่กลา่วข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องด าเนินการ ดงันี ้

  
1)  จดัท ารายงาน และเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
2)  จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนน

เสยีงอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และ  

3)  จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว และสง่
ความเห็นดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้

ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการดงักลา่ว จึงขอเรียนเชิญ นายทวี ทวีแสงสกลุไทย ตวัแทนจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ 
ที่ปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเหมาะสมในการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป  

 
นายทวี  ทวีแสงสกลุไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระตอ่การเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการซือ้หุ้นของ KLAND ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่พร้อมหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นี ้

 
โดย นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ได้ชีง้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั KLAND มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพสงู

เช่น  โครงการ The Grand Park พระรามสอง มลูค่าโครงการประมาณ 2,000,000,000 บาท โครงการ The Grand ป่ินเกล้า  
มูลค่าโครงการประมาณ  5,000,000,000 บาท ทัง้นี ้KLAND ยงัมีโครงการซึ่งก าลงัพฒันารวม 5 โครงการมูลค่าประมาณ 
11,000,000,000 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของ KLAND แล้ว โครงการดงักลา่วข้างต้นจะสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยเมื่อพิจารณาประโยชน์ของการเข้าท ารายการซือ้หุ้ น KLAND โดยละเอียดแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า  
การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม ดงันี ้
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1. การเข้าซือ้หุ้น KLAND ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการพฒันาโครงการใหม ่โดยถือเป็นการลดความเสี่ยงใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลง เนื่องจาก KLAND มีความพร้อมในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์สงู 

2. บริษัทฯ สามารถขยายฐานลกูค้าของบริษัทฯ เนื่องจาก KLAND มุ่งเน้นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง 
(Premium) ในขณะท่ีบริษัทฯ มุง่เน้นลกูค้าระดบักลาง 

3. เสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัส าหรับการให้บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
4. สามารถลดต้นทุนทางการเงิน และสามารถใช้องค์ความรู้ด้านอสังหา ริมทรัพย์เพื่อพัฒนาองค์กรได้ 

(Synergy) 
 

อยา่งไรก็ดี การเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND อาจท าให้บริษัทฯ มคีวามเสีย่งในบางประการ กลา่วคือ  
 

1. บริษัทฯ อาจต้องรับภาระจากการช าระดอกเบีย้เงินกู้ยืมแก่สถาบนัการเงินเพื่อน าเงินทนุดงักลา่วเข้าซือ้หุ้น 
KLAND  

2. ภายหลงัการเข้าซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ จะต้องจดัท างบการเงินการเงินรวม (Consolidated) เพื่อรับรู้หนีส้ิน
ของ KLAND ดงันัน้ อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทฯ อาจสงูขึน้ ซึ่งปัจจุบนัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนของ
บริษัทฯ อยูใ่นอตัรา [3:6] หากบริษัทฯ ได้เข้าท ารายการซือ้ KLAND ส าเร็จลงจ าสง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้นิต่อ
ทนุสงูขึน้เทา่กบัร้อยละ 1.75  

 
แม้วา่การเข้าซือ้หุ้น KLAND ครัง้นี ้ จะถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามที่รายละเอียดข้างต้น แตเ่มื่อพจิารณา

รายละเอียดการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND แล้ว ถือวา่เง่ือนไขในการเข้าท ารายการเป็นเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป โดยบริษัทฯ 
จะต้องด าเนินการขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเข้าท ารายการ 
 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเหมาะสมด้านราคาเสนอขาย โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจ านวน 6 วิธี ที่ปรึกษาทางการอิสระมี
ความเห็นว่า วิธีการเปรียบเทียบราคาที่มีความเหมาะสมที่สดุได้แก่ วิธีการค านวณแบบลดกระแสเงินสด ซึ่งราคาหุ้นโดยประมาณ
เทา่กบั 2.09 – 2.17 บาท ดงันัน้ การเข้าซือ้หุ้น KLAND ในราคา 2 บาทจึงถือวา่มีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ : ก่อนที่บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) จะเข้ามาซือ้หุ้นและเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาโครงการเพื่อขายสนิค้าให้กบักลุม่ลกูค้าระดบับน (Premium) แตภ่ายหลงัเมื่อ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ผู้บริหารใหม่ได้เปลี่ยนแผนในการท า
ธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) มาเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางหรือล่าง แล้วเหตุใดบริษัทฯ จึง
ตดัสินใจเข้าซือ้หุ้นของ KLAND ซึ่งเน้นการขายสินค้าให้กลุ่มลกูค้าระดบับน (Premium) ซึ่งแตกต่างจาก
แผนการท าธุรกิจที่เคยได้แจ้งไว้ 
 

 นายธนพล ศิริธนชัย: ในช่วงเร่ิมต้นบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะพฒันาโครงการเพื่อขายลกูค้าในระดบักลางซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดในตลาด และจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและคณะท างานของบริษัท GLR ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบทัง้ในตลาดระดบักลางและระดบับน มีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะขยาย
ตลาดขึน้ไปในระดบับนได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและยัง่ยืนขึน้ ประกอบกบั KLAND ก็เป็น
บริษัทที่มีประสบการณ์และช่ือเสยีงในการพฒันาและขายสินค้าในระดบับนที่ประสบความส าเร็จมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมัน่ว่าการเข้าลงทนุใน KLAND จะช่วยสง่เสริมศกัยภาพในการพฒันาและ
ขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบทัง้ในตลาดระดบักลางและระดบับนให้เติบโตคูก่นัได้อยา่งยัง่ยืน 
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 ผู้ถือหุ้น: ตามที่บริษัทฯ ชีแ้จงว่า ในการซือ้หุ้ น KLAND ครัง้นี ้บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าซือ้เฉพาะส่วน

อสงัหาริมทรัพย์ในแนบราบเทา่นัน้ ดงันัน้ จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
แนวสงูของ KLAND อยา่งไร และมลูคา่สนิทรัพย์ของ KLAND ที่ได้น าเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา หมายความรวมถึง
มลูคา่สนิทรัพย์แนวสงูหรือไม่ 
 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: ในการเข้าซือ้หุ้น KLAND ครัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงกบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย
หุ้นวา่ บริษัทฯ จะเข้าซือ้ KLAND ภายหลงัจาก KLAND ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยขายโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์แนวสูงออกไปแล้ว คงเหลือเฉพาะโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเท่านัน้ ซึ่งจะช่วย
สง่เสริมการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตได้อยา่งรวดเร็วขึน้ 

 
 ผู้ถือหุ้น: ภายหลงัจากการซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ มีแผนในการเข้าซือ้หุ้นบริษัทลกูของ KLAND หรือไม่ หาก

บริษัทฯ มีแผนการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหรือไม่ หรือ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุน
หรือไม ่
 

 นายธนพล ศิริธนชัย: บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ KLAND ซึ่งมีบริษัทย่อยของ KLAND ที่มีสว่นเก่ียวข้องและพฒันา
เฉพาะโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบด้วย 4 บริษัท ตามราคาที่ขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีแหลง่
เงินทนุทีเ่พียงพอจากสถาบนัการเงิน และยงัไมม่ีแผนการเพิ่มทนุ 

 
 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีแผนจะถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ filing ของ KLAND 

หรือไม ่
 

 นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน: KLAND อยู่ระหว่างการแจ้งขอถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ หรือ filing 

 
 ผู้ถอืหุ้น: เพราะเหตใุดบริษัทฯ จึงต้องการถอนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ filing 

ของ KLAND   
 
 นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน: เนื่องจากตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดห้ามไม่ให้

บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทแม่จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์  ประกอบกับปัจจุบัน 
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นที่  KLAND จะต้องจดทะเบียน
เข้าตลาดหลกัทรัพย์อีก 

 
 ผู้ถอืหุ้น: เนื่องจากการประกอบกิจการของ KLAND อาจมีความจ าเป็นต้องมีแหลง่เงินทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ มี

แผนการณ์หาแหลง่เงินทนุมารองรับหรือไม่ 
 

 นายธนพล  ศิริธนชัย:  บริษัทฯ เห็นว่า แหลง่เงินทนุในการพฒันา KLAND มาจากการทยอยขายโครงการ
ปัจจบุนั และโครงการซึ่งก าลงัพฒันาของ KLAND อีกทัง้ บริษัทฯ ก าลงัจะเข้าลงทนุในทรัสต์ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือ
ว่า การด าเนินการดงักลา่วอาจช่วยให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมาเพื่อช าระหนี ้และสามารถน าเงินที่ได้รับ
จากการเข้าลงทนุในทรัสต์ ไปลงทนุพฒันา KLAND ตอ่ไปได้ 

 
 นางอุษณีษ์ คงธนภักดี : ตามที่บ ริษัทฯ มีดอกเบีย้หนี ค้้างช าระประมาณ 140 ล้านบาทนัน้  

บริษัทฯ มีแผนน าเงินซึ่งได้จากการขายหุ้น RHD มาช าระคืนดอกเบีย้สว่นนีห้รือไม่ และ บริษัทฯ มีแผนการ
ขายสนิทรัพย์รอง (Non core assets) อยา่งไร 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื่องจากปัจจบุนัการขายหุ้น RHD ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จึงสามารถ
น าเงินซึ่งได้รับจากการขายหุ้นดงักลา่วไปช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินเพื่อลดภาระดอกเบีย้ได้ ส าหรับ
กรณีการขายสินทรัพย์รอง (Non core assets) นัน้ บริษัทฯ มีแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่องส าหรับการขาย
สนิทรัพย์รอง (Non core assets) ให้แล้วเสร็จในปี 2558 
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 นางอุษณีษ์ คงธนภกัดี : ภายหลงัจากการประเมินมลูคา่หุ้นของ KLAND แล้ว บริษัทฯ มีแนวทางการบนัทกึ

บญัชีโดยการใช้วิธีสว่นลดกระแสเงินสดหรือไม่ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ จะใช้การประเมินมลูค่าหุ้นตามราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการบนัทึกบญัชี
ตอ่ไป 

 
 ผู้ถอืหุ้น: บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาในการขายสนิทรัพย์ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้หรือไม ่

  
 นายธนพล  ศิริธนชัย: ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2 รายการใหญ่ 

คือที่ดินในจงัหวดัเชียงรายทัง้หมด และที่ดินบนถนนรามค าแหง โดยขณะนี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการจดัท าแผน
เพื่อเสนอขายสนิทรัพย์อีก 4 รายการ โดยคาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 

 
 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล: เหตใุดผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ประจ าปี 2557ของ KLAND จึงปรากฎ

ผลประกอบการขาดทนุ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เนื่องจากผลก าไรสทุธิของ KLAND ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 
ประจ าปี 2557 ลดลง เนื่องจากมีการขายเงินลงทนุของบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องบนัทกึขาดทนุในบญัชีของ KLAND ประกอบกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป ยอดรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะต ่าลง แต่การรับรู้จะเร่ิมสงูขึน้ในช่วงเดือน
กนัยายนเป็นต้นไป 

 
 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล:  ภายหลงัจากการเข้าซือ้หุ้น KLAND บริษัทฯ ต้องปรับวิธีการบนัทึกบญัชี

หรือไม ่
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เมื่อบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้น KLAND เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะต้องรับรู้งบการเงินของ 
KLAND โดยบริษัทฯ ต้องจัดท างบการเงินรวม (Consolidated) และอาจต้องปรับมูลค่าหุ้นให้เป็นราคา
ยตุิธรรม 
 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 
(“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่
ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ 
มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดมิของ 
KLAND ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ  ด้วยมตคิะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 300 ราย 1,276,157,130 เสยีง 99.99099 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสยีง 0.00024 
งดออกเสยีง 1 ราย 112,000 เสยีง 0.00878 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,276,272,130 เสยีง  
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (“ทรัสต์”) 

ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งาน
ระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่งกระท าในนาม
ของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จง

ลกัษณะของการท ารายการและรายละเอยีดการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ได้ชีแ้จงลกัษณะของการท า

รายการ ประเภท และขนาดรายการ ประโยชน์ของการท ารายการ เ ง่ือนไขการท ารายการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า  
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ ดงักล่าว บริษัท นอร์ท  สาธร เรียลตี ้
จ ากดั (“นอร์ท สาธร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคาร
ส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
แก่ทรัสตี ซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2558 (“REIT Transaction”) ซึ่งถือ
เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและ
เง่ือนไขของสญัญาให้เช่าทรัพย์สนิและสญัญาโอนทรัพย์สนิ (แล้วแตก่รณี) ซึง่ นอร์ท สาธร จะเข้าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้า
ท าสญัญาดงักลา่ว 

 
อนึ่ง ในการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ นอร์ท สาธร จะเป็นผู้ ให้เช่าช่วง และผู้ขายทรัพย์สินให้กบัทรัสต์ อย่างไรก็ดี 

ในส่วนของการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ นอร์ท สาธร และบริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด จะร่วมกันเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ 

 
ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหนา่ยทรัพย์สนิจะขึน้อยู่กบัข้อก าหนด และเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้อง และยงั

อยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 

1) เง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สิน สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาตกลงกระท าการ และ
สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหวา่งนอร์ท สาธร กบัทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์
ส าเร็จครบถ้วน 

2) บริษัทฯ ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ได้รับอนุมตัิให้จัดตัง้และได้รับความเห็นชอบให้
จดัการทรัสต์จากส านกังานก.ล.ต. 

3) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 
 
ในการนี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวถือเป็นธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่

ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่ธุรกรรมดงักลา่วมีมลูคา่ประมาณไมต่ ่ากวา่ 5,500 ล้านบาท (เป็นมลูคา่ขัน้
ต ่า ซึ่งมูลค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กับการตกลงกันของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดย
พิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้) และมีมูลค่ารายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่ง
ตอบแทนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ  40.34 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ (โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557) อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่ทรัสต์ของ
บริษัทฯ ข้างต้นเป็นมลูคา่ขัน้ต ่า ซึง่มลูคา่สดุท้ายในการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของ
คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนมุตัิการ
เข้าท ารายการดงักลา่วจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย รวมทัง้จดัให้มีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของ
รายการดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
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ส าหรับรายละเอียดของรายการดงักล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณี
การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข และ
รายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สิน และการท า
รายการอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดและมลูค่าของธุรกรรมที่เข้าท ากบัทรัสตี ซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และ
เพื่อประโยชน์ของทรัสต์และคูส่ญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การเจรจาตอ่รอง การเข้าท าสญัญา การลงนาม
ในเอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสาร
การขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 

 
นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ได้ขอให้นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากดั ได้ชีแ้จงความเหมาะสมในการเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND  
 
นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากัด ได้ชีแ้จงความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการ โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 เร่ืองรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงิน
อิสระตอ่รายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า และกรณีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

 
ทัง้นี ้ประโยชน์ของการเข้าท า REIT Transaction ข้างต้น อาจสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถน าเงินทนุดงักลา่วไปช าระ

หนีค้ืนให้แก่เจ้าหนีไ้ด้ โดยบริษัทฯ อาจน าเงินทนุสว่นท่ีเหลอืจากการเข้าท า REIT Transaction ไปใช้เพื่อพฒันาโครงการบริษัท
ลกูได้ตอ่ไป นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแง่ของมลูคา่การเข้าท ารายการเปรียบเทียบกบัวิธีสว่นลดกระแสเงินสด
แล้ว เห็นวา่ เมื่อพิจารณามลูค่าสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลือประมาณ 26 ปี มลูค่าโครงการเท่ากบั 5,190 
ล้านบาท ถึงประมาณไมเ่กิน 5,700 ล้านบาท ดงันัน้ มลูคา่ในการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากบั 5,500 ล้านบาท จึงถือ
วา่เป็นมลูคา่ที่เหมาะสม ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า REIT Transaction 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: โครงการสาทร  สแควร์ และ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีต้นทุน

โครงการลงทนุเทา่ไหร่ 
 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปัจจุบนัต้นทนุพฒันาโครงการสาทรแสควร์ ประมาณ 3,800 ล้านบาท โดยหาก
บริษัทสามารถให้เช่าพืน้ที่โครงการได้ไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท ย่อมถือว่าบริษัทฯ สามารถสร้างก าไรได้
พอสมควร อยา่งไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ เข้าท า REIT Transaction ข้างต้น จะสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินทนุกลบัเข้า
มายงับริษัทฯ ในจ านวนเท่ากับ 5,500 ล้านบาท หรือในจ านวนที่เท่ากับบริษัทฯ ให้เช่าอาคารด้วยตนเอง 
ดงันัน้ การเข้าท า REIT Transaction จึงถือเป็นการทยอยรับรู้รายได้ที่แน่นอนของบริษัทฯ ในส่วนต้นทุน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ประมาณ  3,700 ล้านบาท โดยเมื่อหกัเงินที่ได้รับจากค่าเช่าลว่งหน้าของ
โรงแรมจะท าให้มีต้นทนุในสว่นอาคารส านกังานประมาณ 2,200 ล้านบาท ดงันัน้ การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่า
ท่ีดินให้เช่าอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ แก่ทรัสตี จึงถือวา่มีความเหมาะสม 

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ เป็นอยา่งไร 

 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ในการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล จะต้องพิจารณากระแสเงินสดซึ่งกลบัคืนเข้า
กองทรัสต์ โดยหกัคา่เสื่อมราคา ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าค่าผลตอบแทน หรือ Yield ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับจะอยู่
ในอตัราเทา่กบัร้อยละ 7 – 8 โดยปัจจบุนัอตัราการเช่าอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 90 ของพืน้ที่ 
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 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคารและที่ดินของโครงการหมายถึงกรณีใด  
 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าจ่างแม้บ้าน และพนกังานรักษา

ความปลอดภยัของโครงการ 
 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ภายหลงัจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินซึ่งกองทรัสต์ ได้รับจากการให้เช่า

ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ นัน้ จะน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นหนว่ยจ านวนเทา่ไหร่ 
 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: อตัราร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะได้รับประโยชน์ในการยกเว้นภาษี 
ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงได้รับประโยชน์ในสว่นนีเ้ช่นกนั 

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: ภายหลงัการเข้าท า REIT Transaction บริษัทฯ จะไมม่ีภาระเงินกู้ยืมใช่หรือไม ่

 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ จะไมม่ีภาระเงินกู้  และสามารถช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินเป็นการ
ลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ในสว่นของกองทรัสต์อาจพิจารณากู้ เงินจากสถาบนัการเงินในอตัราประมาณ
ร้อยละ 15 ซึง่จะได้มีการพิจารณาความเหมาะสมตอ่ไป  

 
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: กองทรัสต์มีคา่บริหารโครงการ หรือไม่ 

 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: กองทรัสต์มีคา่บริหารโครงการ  
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร์: ในการประเมินราคานัน้ ควรใช้ค าว่า มูลค่ายตุิธรรม ใช่หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ยงัไม่

ทราบราคายตุิธรรม ดงันัน้ ขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 

 นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย : ควรใช้มลูค่ายตุิธรรม เนื่องจากมลูค่ายตุิธรรมหมายถึงราคาประเมิน สว่นราคา
ยตุิธรรมหมายถึง ราคาซึ่งต้องประเมินจากสถานะทางการเงินและสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
สดุท้ายในการเข้าธุรกรรมหมายถึงราคาตลาด เนื่องจากเป็นราคา Book Building ดงันัน้ ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นจึงถกูต้องแล้ว 

 
 นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร: ภาพรวมของการเข้าท ารายการ REIT Transaction และกรณีที่บริษัทฯ จะได้รับ

เงินทนุประมาณ 5 – 6 พนัล้านบาทนัน้ บริษัทฯ มองภาพรวมผลก าไรในปี 2558 อยา่งไรบ้าง 
 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: จากการวิเคราะห์เบือ้งต้น งบการเงินของบริษัทที่อาจมีเปลี่ยนแปลงได้แก่ การ
ลดภาระดอกเบีย้ลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนกลบัเข้ามาจ านวนหนึ่ง  โดยในทางบญัชี บริษัทฯ 
สามารถรับรู้เงินจ านวนดงักลา่วในรูปแบบสว่นแบง่ก าไร ซึง่จากประมานการที่บริษัทฯ ประเมินไว้ บริษัทคาด
วา่จะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเข้าท ารายการมากนกั 

 
 นายวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ : อตัราการเช่า (Occupancy Rate) ของโครงการสาทรแสควร์ และโครงการปาร์ค เวน

เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ มีอตัราเทา่ไหร่ 
 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปัจจุบนัอตัราการเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) โครงการสาทรแสควร์เท่ากับ 
ร้อยละ 100 และโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เทา่กบัร้อยละ 90 
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มติ    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการ
เช่า (“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และ
จ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึง่
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึง่กระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ด้วยมติคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นที่มีส่วนได้เสีย คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้ นจ านวน 
912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯดงันี ้

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ 

บริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จง
ลกัษณะของการท ารายการและรายละเอียดการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
 
 บริษัทฯ มีความประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทฯ 
และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั  นอกจากนี ้เง่ือนไขในการท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 

1) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 

 
 ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์และการท ารายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเจรจา
ตอ่รอง การเข้าท าสญัญา การลงนามในเอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการท า
ธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ 
จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
 
 ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียดของธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3: สารสนเทศรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กรณีการเข้าท า
ธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซื อ้หน่วยทรัสต์ ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
 

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 302 ราย 363,442,555 เสยีง 99.99917 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสยีง 0.00083 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 363,445,555 เสยีง  
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 ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จ ากัด  
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เสนอความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมในการเข้าท ารายการให้ที่ประชุมรับทราบ 
 
 นายทวี  ทวีแสงสกุลไทย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
ในรูปเงินปันผล ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบักองทนุอสงัหาริมทรัพย์อื่นพบวา่ อตัราผลตอบแทนเท่ากบัประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 
8 อีกทัง้ การตัง้กองทรัสต์ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทนุจากแหลง่เงินทนุที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะสง่ผล
ให้บริษัทฯ สามารถน าเงินทนุดงักลา่วกลบัมาใช้เพื่อพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ไปได้ 
 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าลงทุนในการจองซือ้หน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อาจท าสง่ผลให้
บริษัทฯ เสยีโอกาสในการน าเงินทนุดงักลา่วไปใช้พฒันาโครงการของบริษัทฯ อาทิ โครงการดิปาร์คเวนเจอร์ อิโคเพล็กซ์ หรือ 
โครงการสาทรแสควร์ ซึ่งถือเป็นโครงการที่อาจสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากมีจุดเด่นในแง่ที่ตัง้โครงการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก อีกทัง้ ราคาหน่วยลงทนุของกองทรัสต์จะต้องใช้วิธีการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ หรือ Book-Building 
ดงันัน้ จึงอาจกระทบตอ่ราคาหนว่ยทรัสต์ 
 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 

 ผู้ถือหุ้น: กองทรัสต์ และกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร มีสิทธิประโยชน์ต่างกัน
อยา่งไร บริษัทฯ มีแผนในการเข้าลงทนุในกองทรัสต์ร้อยละ 30 มีขอับงัคบัใดๆ ก าหนดข้อห้ามเก่ียวกบัการ
ถือหนว่ยลงทนุหรือไม่ 
 

 ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) :  ความแตกต่างของกองอสงัหาริมทรัพย์ และ 
กองทรัสต์ ได้แก่ นกัลงทุนสถาบนัซึ่งลงทนุในกองทรัสต์ มีหน้าที่ต้องช าระภาษี อย่างไรก็ดี หากเป็นนกั
ลงทนุรายยอ่ย ผู้ลงทนุดงักลา่วยงัคงมีสทิธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อนัได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีหกั 
ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10 ทัง้นี ้ลกัษณะที่เหมือนกนัของกองอสงัหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์ ได้แก่ รายได้
ของกองทุนทัง้สองดงักล่าว ไม่มีภาระภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในส่วนการลงทุนใน
สนิทรัพย์นัน้ กองทรัสต์สามารถลงทนุในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายกว่ากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ อีกทัง้ 
กองทรัสต์ยงัสามารถลงทนุในต่างประเทศได้ นอกจากนี ้กองทรัสต์สามารถเติบโตได้โดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ในขณะที่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถท าการเพิ่มทนุได้อีก หากไม่มีการขออนญุาตเพิ่มทนุ
ภายในปี 2556 ส าหรับการพิจารณาผลประโยชน์ที่อาจได้รับจากกองทรัสต์  ของนกัลงทนุ นกัลงทนุอาจ
เทียบเคียงกับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยพิจารณาจากก าไรซึ่งได้รับจากการ
ประกอบกิจการของกองทรัสต์ ทัง้นี ้ส าหรับการเข้าถือหน่วยลงทนุของเจ้าของสินทรัพย์เดิมนัน้ โดยทัว่ไป 
เจ้าของสินทรัพย์เดิมจะเข้าถือหน่วยลงทนุในช่วงแรกประมาณร้อยละ 15 – 30 โดยเมื่อกองทรัสต์มีก าไร
เพิ่มมากขึน้ เจ้าของเดิมอาจเข้าถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์เพิ่มขึน้ได้ 

 
  นายธนพล  ศิริธนชัย: การท่ีบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิมมีความประสงค์จะเข้าถือหน่วยลงทนุ

ในกองทรัสต์ในอตัราร้อยละ 30 นัน้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่า สินทรัพย์ดงักลา่วสามารถสร้าง
รายได้ต่อไปได้ อีกทัง้บริษัทฯ ต้องการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุว่า บริษัทฯ มิได้ขายสินทรัพย์นัน้
ออกไปโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัค านึงถึงผลกระทบในแง่อตัราสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ย หรือ Free float ว่าการที่บริษัทฯ เข้าถือหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 30 นัน้ จะไม่กระทบต่อราคา
หนว่ยลงทนุ 

 
 นายวิโรจน์ พงศ์พฤกษ์ : ภายหลงัจากการเข้าท ารายการทัง้หมด บริษัทฯ จะเหลือกระแสเงินสด

หมนุเวียนภายในบริษัทจ านวนเทา่ใด และบริษัทฯ จะคงเหลอืก าไรหรือไม ่
 

  นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: หากบริษัทฯ ขายโครงการสาทร สแควร์ ตามราคาที่ขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นคือ 5,500 ล้านบาท จะน าเงินไปช าระคืนหนีใ้ห้แก่สถาบนัการเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท ท าให้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะน าไปเงินทนุดงักลา่วไปลงทนุใน
การจองซือ้หนว่ยลงทนุของกองทรัสต์ ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท สว่นท่ีเหลอืจะน าใปใช้ในการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ตอ่ไป สว่นของก าไรจะทยอยรับรู้รายได้จากการเข้าท าธุรกรรมจ าหนา่ยไปซึง่สทิธิการเชา่ตลอดอายุ
สญัญาเช่าที่เหลอือยู ่
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  ผู้ถอืหุ้น: เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลอืกระแสเงินสดคอ่นข้างน้อย ดงันัน้ บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทนุหรือไม่ 

 
  นายธนพล  ศิริธนชัย : ปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ มีแหล่ง

เงินทุนที่ชัดเจน นอกจากนี ้การลงทุนในกองทรัสต์จะส่งผลให้บริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนกลบัคืนมายัง  
บริษัทฯ (Recycle capital) และการเข้าท าธุรกรรมทัง้หมดนัน้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระดอกเบีย้ได้ 
ทัง้นี ้กลยทุธ์หลกัของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารพาณิชย์ (Commercial Building) ซึ่งแผนทางธุรกิจของบริษัทฯ 
คือ เมื่อบริษัทฯ ได้พฒันาโครงการแล้วเสร็จและมีอตัราการเช่าที่เหมาะสม บริษัทฯ จะขายสินทรัพย์เข้า
กองทรัสต์ และเร่ิมด าเนินโครงการใหม่ ส าหรับโครงการในแนวราบ (Housing) นัน้ หลกัการทางธุรกิจของ
บริษัทฯ คือ การซือ้มาขายไป ดงันัน้ กลยทุธ์ของบริษัทฯ จึงมีความผสมผสานระหว่างการประกอบกิจการ
อาคารพาณิชย์ และโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ ซึง่ป็นสว่นเสริมซึง่กนัและกนั 

 
  ผู้ถอืหุ้น: การถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์มีก าหนดระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุหรือไม่ บริษัทฯ สามารถ

ถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์สงูสดุในอตัราเทา่ใด 
 

  ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน): การถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์ไมก่ าหนดระยะเวลาการ
ถือครองหนว่ยลงทนุ หรือ ระยะเวลาห้ามขายหน่วยลงทนุ (Silent Period) ที่ชดัเจน เว้นแต่ กรณีที่บคุคลใดๆ ถือ
ครองหน่วยลงทุนในกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 15 บุคคลดังกล่าวจะต้องถือครองหน่วยลงทุนอย่างน้อย 3 ปี 
อย่างไรก็ดี ส าหรับอตัราส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ของบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวข้องนัน้ สามารถ 
ถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์ได้ไมเ่กินกวา่ร้อยละ 50 

 
  ผู้ถอืหุ้น:  กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตา่งจากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์อยา่งไร 

 
  ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) : อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลของกองทรัสต์ และ 

กองทุนอสงัหาริมทรัพย์เหมือนกันคือร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถน าเงินซึ่งได้รับจากการ
ด าเนินกิจการของกองทรัสต์มาหกัหนีเ้งินต้นซึ่งถึงก าหนดช าระ รวมถึงดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วออก
ก่อนได้ แล้วจึงน าเงินท่ีเหลอืดงักลา่วจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
มติ    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยมติคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี คือ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่ถือหุ้นจ านวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 5   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
 - ไมม่ี – 

 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 302 ราย 363,442,555 เสยีง 99.99917 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 3,000 เสยีง 0.00083 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 363,445,555 เสยีง 363,445,555 
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ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น สอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ :  เสนอให้ปรับปรุงทางเข้า-ออกอาคารสาทรแสควร์ 
 
 

ที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ
อนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ไปได้ด้วยดี และกลา่วปิดการประชมุ 

 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
ลงชื่อ     นายวนัชยั   ศารทูลทตั        ประธานกรรมการ/ 
             (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)         ประธานท่ีประชมุ 
 
 
ลงช่ือ     นายธนพล   ศิริธนชยั          ประธานอ านวยการ 
              (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
 
 
ลงช่ือ     นายก าพล   ปญุโสณี         เลขานกุารบริษัท/ 
              (นายก าพล   ปญุโสณี)        ผู้บนัทกึการประชมุ 


