รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
5. นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร
6. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
7. นายอุดม
พัวสกุล
8. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกาพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
5. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ

กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยูอ่ าศัย
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชี และการเงิน
เลขานุการบริ ษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาการเงินอิสระ
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
ที่ปรึกษาการเงิน / บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
2. นายทวี
ทวีแสงสกุลไทย
ทีป่ รึกษาการเงินอิสระ / บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

ที่ปรึกษากฎหมาย / บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุม และแถลงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
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โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
(Record Date) ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 และกาหนดให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 นี ้ มีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ วคิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิเข้ า
ร่วมประชุมจานวน 1,638,019,003 หุ้น จากจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
6,697 ราย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นทีม่ าเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 135
ราย มีจานวนหุ้นรวม 22,319,030 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.36 ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะ 154 ราย
มีจานวนหุ้นรวม 1,252,031,061 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.44 ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว รวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 289
ราย รวม 1,274,350,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.80 ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระแล้ ว ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานกรรมการได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษา
การเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้



ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ งู ดออกเสียง บริ ษัทฯ ขอสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่า
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดี หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่ องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนามานับคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยหรื อไม่งดออกเสียงถือว่าอนุมตั ิ

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มกี ารทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มกี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มกี ารแสดงเจตนาในการลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มกี ารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละ
วาระนันตามความเหมาะสม
้
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น แจ้ งชื่อและนามสกุล
ให้ ที่ประชุมทราบก่อน คาถามนอกเหนือจากวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานาไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
และเพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอดาเนินการเพื่อพิจารณาในวาระ
การประชุมถัดไป เมื่ อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลของการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้ านี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ ง ให้ ที่ ประชุมทราบว่า เพื่อ ความโปร่ งใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ จึงได้ เรี ย นเชิ ญ
นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด เป็ นตัวแทนในการเข้ า
ร่วมสังเกตุการณ์การนับคะแนนของบริ ษัทฯ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครในการสังเกตุการนับ
คะแนนของบริ ษัทฯ ด้ วย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย 1 ราย เข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครดังกล่าว
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ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
291 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 2

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,274,367,130
3,000
0
1,274,370,130

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99976
0.00024
0.00000

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”)
จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรือใน
จานวนขัน้ ต่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของ KLAND และทาให้ บริษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็ น
มูลค่ าทัง้ สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถอื หุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ
ของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ เป็ นผู้รายงานรายละเอียดที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการที่จะขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ เรี ยนนาเสนอท่านผู้ถือหุ้นตังแต่
้ บริษัท ยูนิเวน
เจอร์ จากัด (มหาชน) เข้ าซื ้อหุ้นและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยได้ กาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริ ษัทฯ
เป็ นบันได 3 ขัน้ เริ่ มตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีความมุง่ มัน่ ในการปรับโครงสร้ างพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
และส่งผลให้ ในปี 2557 ถึงไตรมาส 3 นี ้ บริ ษัทฯ สามารถพลิกฟื น้ ผลตอบแทนกลับมามีผลกาไรได้ แล้ ว โดยในก้ าวถัดไปจะเป็ น
กลยุทธ์สาคัญทีจ่ ะสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ การทีจ่ ะได้ ขยายโอกาสในการลงทุนพัฒนา
โครงการที่อยูอ่ าศัยในแนวราบให้ ครอบคลุมในทุกส่วนของตลาด และการจัดตังกองทุ
้
นทรัสต์เพื่อให้ กองทุนทรัสต์เข้ าลงทุนเช่า
ระยะยาวในสิทธิการเช่าทีด่ ินและอาคารของโครงการสาทร สแควร์ ทาให้ บริษัทฯ มีเงินกลับเข้ ามาใช้ ในการลดภาระหนี ้ และ
ขยายการลงทุนของบริ ษัทฯ นัน้ ถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีความมัน่ คงและเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
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ทังนี
้ ้ รายการแรกที่บริษัทฯ จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ เป็ นการขออนุมตั เิ ข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”) จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้น
ชาระแล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นชาระแล้ ว
ของ KLAND และทาให้ บริษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท
จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเข้ าซื ้อ
หุ้นของ KLAND เป็ นการเข้ าซื ้อภายหลังจาก KLAND ได้ ขายส่วนธุรกิจการพัฒนาโครงการอาคารสูงออกไปแล้ ว คงเหลือ
เฉพาะในส่วนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยในแนวราบ ซึง่ เป็ นส่วนที่จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพของการ
พัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยในแนวราบของบริ ษัทฯ ให้ ครอบคลุมตลาดได้ อย่างทัว่ ถึงมากขึ ้น
จากนัน้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษา
ทางการเงิน บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจงข้ อมูลการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นของ KLAND ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบใน
รายละเอียดต่อไป
นางสาวจิ ร ยง อนุม านราชธน ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น บริ ษั ท เจดี พาร์ ท เนอร์ จ ากัด ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ KLAND จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND จากผู้ถือหุ้นเดิม หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้น ใน KLAND
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทังหมด
้
และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุม KLAND ในราคาหุ้นละ 2
บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/
หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการ
ภายใต้ กรอบที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ดังกล่าว ถือเป็ นการได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และถือเป็ นการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั กทรัพย์ฯ
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 การซื ้อหุ้น KLAND ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคานวณ
ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 331.28 ของกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2557
(โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุ ายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และ
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)
เมื่อรวมขนาดรายการซื ้อหุ้นสามัญ KLAND กับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือน
ที่ผา่ นมา ได้ แก่ การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่บริ ษัทฯ 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
เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ ซึ่งจะมีมลู ค่าประมาณไม่เกิน 3,000
ล้ านบาท คิดเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนร้ อยละ 22.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ (ซึ่ง
การคานวณขนาดรายการของการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ทงหมดจะมี
ั้
ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 331.28 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้ าข่ายเป็ นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้ อม (Backdoor Listing) ตาม
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการ
ยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
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1) ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั โดย
บริ ษัทฯ และ KLAND ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเช่นเดียวกัน
การเข้ าทารายการจะส่งผลให้ ขนาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
2) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
แต่อย่างใด โดยที่บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป
3) ภายหลังการเข้ าทารายการ กลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทจดทะเบียนยังคงมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนั ใดที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะพ้ นสภาพจาก
การเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน และ
4) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ
ในอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ยังเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ
37.81 และร้ อยละ 39.94 ของจานวนสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ตามลาดับ
รายละเอียดของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรณีการซื ้อหุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ในการยื่นคาขอพิจารณาให้ รับ
หลักทรัพย์ใหม่เนื่องจากได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีหน้ าที่
ต้ องดาเนินการ ดังนี ้
1) จัดทารายงาน และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยต้ องได้ รับคะแนน
เสียงอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และ
3) จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว และส่ง
ความเห็นดังกล่าวให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบด้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึ กษา จากัด เป็ นที่ปรึ กษาการเงิ นอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว จึงขอเรี ยนเชิญ นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ
ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเหมาะสมในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระต่อการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นที่ปรึ กษาการเงินอิสระต่อรายการได้ มา
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อหุ้นของ KLAND ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้
โดย นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ได้ ชี ้งแจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั KLAND มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพสูง
เช่น โครงการ The Grand Park พระรามสอง มูลค่าโครงการประมาณ 2,000,000,000 บาท โครงการ The Grand ปิ่ นเกล้ า
มูลค่าโครงการประมาณ 5,000,000,000 บาท ทังนี
้ ้ KLAND ยังมีโครงการซึ่งกาลังพัฒนารวม 5 โครงการมูลค่าประมาณ
11,000,000,000 บาท ซึ่งหากบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นของ KLAND แล้ ว โครงการดังกล่าวข้ างต้ นจะสามารถดาเนินได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อพิจารณาประโยชน์ ของการเข้ าทารายการซือ้ หุ้น KLAND โดยละเอียดแล้ ว ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็นว่า
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ดังนี ้
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1. การเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ทาให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการใหม่ โดยถือเป็ นการลดความเสี่ยงใน
การพัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ล ง เนื่ อ งจาก KLAND มี ค วามพร้ อมในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์สงู
2. บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ าของบริ ษั ทฯ เนื่องจาก KLAND มุ่งเน้ นลูกค้ าระดับกลางถึงระดับสูง
(Premium) ในขณะที่บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นลูกค้ าระดับกลาง
3. เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันสาหรับการให้ บริ การด้ านอสังหาริ มทรัพย์
4. สามารถลดต้ น ทุน ทางการเงิ น และสามารถใช้ องค์ ค วามรู้ ด้ า นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ พัฒ นาองค์ ก รได้
(Synergy)
อย่างไรก็ดี การเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND อาจทาให้ บริษัทฯ มีความเสีย่ งในบางประการ กล่าวคือ
1. บริ ษัทฯ อาจต้ องรับภาระจากการชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อนาเงินทุนดังกล่าวเข้ าซื ้อหุ้น
KLAND
2. ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทางบการเงินการเงินรวม (Consolidated) เพื่อรับรู้ หนี ้สิน
ของ KLAND ดังนัน้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ของบริ ษัทฯ อาจสูงขึน้ ซึ่งปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของ
บริ ษัทฯ อยูใ่ นอัตรา [3:6] หากบริ ษัทฯ ได้ เข้ าทารายการซื ้อ KLAND สาเร็ จลงจาส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อ
ทุนสูงขึ ้นเท่ากับร้ อยละ 1.75
แม้ วา่ การเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ครัง้ นี ้ จะถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่รายละเอียดข้ างต้ น แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND แล้ ว ถือว่าเงื่อนไขในการเข้ าทารายการเป็ นเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป โดยบริ ษัทฯ
จะต้ องดาเนินการขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ าทารายการ
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเหมาะสมด้ านราคาเสนอขาย โดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบจานวน 6 วิธี ที่ปรึ กษาทางการอิสระมี
ความเห็นว่า วิธีการเปรี ยบเทียบราคาที่มีความเหมาะสมที่สดุ ได้ แก่ วิธีการคานวณแบบลดกระแสเงินสด ซึ่งราคาหุ้นโดยประมาณ
เท่ากับ 2.09 – 2.17 บาท ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ในราคา 2 บาทจึงถือว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายวีระ นภาพฤกษ์ ชาติ : ก่อนที่บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) จะเข้ ามาซื ้อหุ้นและเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการพัฒนาโครงการเพื่อขายสินค้ าให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าระดับบน (Premium) แต่ภายหลังเมื่อ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ ว ผู้บริ หารใหม่ได้ เปลี่ยนแผนในการทา
ธุรกิ จจากกลุ่มลูกค้ า ระดับบน (Premium) มาเป็ นกลุ่ม ลูก ค้ าระดับ กลางหรื อล่าง แล้ ว เหตุใ ดบริ ษัทฯ จึ ง
ตัดสินใจเข้ าซื ้อหุ้นของ KLAND ซึ่งเน้ นการขายสินค้ าให้ กลุ่มลูกค้ าระดับบน (Premium) ซึ่งแตกต่างจาก
แผนการทาธุรกิจที่เคยได้ แจ้ งไว้
นายธนพล ศิริธนชัย: ในช่วงเริ่ มต้ นบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นที่จะพัฒนาโครงการเพื่อขายลูกค้ าในระดับกลางซึ่ง
เป็ นกลุ่มที่มีฐานลูกค้ าใหญ่ ที่สุดในตลาด และจะสามารถสร้ างการเติบโตให้ กับบริ ษัทฯ ได้ อย่างรวดเร็ ว
อย่างไรก็ ตาม ผู้บ ริ หารและคณะทางานของบริ ษั ท GLR ซึ่ง เป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แนวราบทังในตลาดระดั
้
บกลางและระดับบน มีความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทฯ มีความพร้ อมที่จะขยาย
ตลาดขึ ้นไปในระดับบนได้ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและยัง่ ยืนขึ ้น ประกอบกับ KLAND ก็เป็ น
บริ ษัทที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในการพัฒนาและขายสินค้ าในระดับบนที่ประสบความสาเร็ จมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเชื่อมัน่ ว่าการเข้ าลงทุนใน KLAND จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการพัฒนาและ
ขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบทังในตลาดระดั
้
บกลางและระดับบนให้ เติบโตคูก่ นั ได้ อย่างยัง่ ยืน
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 ผู้ถือหุ้น: ตามที่บริ ษัทฯ ชีแ้ จงว่า ในการซือ้ หุ้น KLAND ครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ มี ความประสงค์ จะเข้ าซือ้ เฉพาะส่วน
อสังหาริ มทรัพย์ในแนบราบเท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้ างธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
แนวสูงของ KLAND อย่างไร และมูลค่าสินทรัพย์ของ KLAND ที่ได้ นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา หมายความรวมถึง
มูลค่าสินทรัพย์แนวสูงหรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: ในการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาข้ อตกลงกับผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย
หุ้นว่า บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อ KLAND ภายหลังจาก KLAND ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจโดยขายโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรั พย์ แนวสูงออกไปแล้ ว คงเหลือเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ แนวราบเท่านัน้ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริ มการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบของบริ ษัทฯ ให้ มีการเติบโตได้ อย่างรวดเร็ วขึ ้น
 ผู้ถือหุ้น: ภายหลังจากการซื ้อหุ้น KLAND บริ ษัทฯ มีแผนในการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทลูกของ KLAND หรื อไม่ หาก
บริ ษัทฯ มีแผนการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหรื อไม่ หรื อ บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุน
หรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อ KLAND ซึ่งมีบริ ษัทย่อยของ KLAND ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องและพัฒนา
เฉพาะโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบด้ วย 4 บริ ษัท ตามราคาที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแหล่ง
เงินทุนทีเ่ พียงพอจากสถาบันการเงิน และยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน
 ผู้ถือหุ้น: บริ ษัทฯ มีแผนจะถอนแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ filing ของ KLAND
หรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: KLAND อยู่ระหว่างการแจ้ งขอถอนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อ filing
 ผู้ถอื หุ้น: เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้ องการถอนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ filing
ของ KLAND
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: เนื่องจากตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ กาหนดห้ ามไม่ให้
บริ ษัท ย่อยซึ่ง ประกอบธุร กิ จเดีย วกัน กับบริ ษั ท แม่จ ดทะเบี ยนเข้ า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกอบกับ ปั จจุบัน
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็ นที่ KLAND จะต้ องจดทะเบียน
เข้ าตลาดหลักทรัพย์อีก
 ผู้ถอื หุ้น: เนื่องจากการประกอบกิจการของ KLAND อาจมีความจาเป็ นต้ องมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ มี
แผนการณ์หาแหล่งเงินทุนมารองรับหรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: บริ ษัทฯ เห็นว่า แหล่งเงินทุนในการพัฒนา KLAND มาจากการทยอยขายโครงการ
ปั จจุบนั และโครงการซึ่งกาลังพัฒนาของ KLAND อีกทัง้ บริ ษัทฯ กาลังจะเข้ าลงทุนในทรัสต์ ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อ
ว่า การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้ บริ ษัท ฯ ได้ รับผลตอบแทนมาเพื่อชาระหนี ้ และสามารถนาเงิน ที่ได้ รับ
จากการเข้ าลงทุนในทรัสต์ ไปลงทุนพัฒนา KLAND ต่อไปได้
 นางอุ ษ ณี ษ์ คงธนภั ก ดี : ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ด อกเบี ย้ หนี ค้ ้ างช าระประมาณ 140 ล้ านบาทนั น้
บริ ษัทฯ มีแผนนาเงินซึ่งได้ จากการขายหุ้น RHD มาชาระคืนดอกเบี ้ยส่วนนี ้หรื อไม่ และ บริ ษัทฯ มีแผนการ
ขายสินทรัพย์รอง (Non core assets) อย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื่องจากปั จจุบนั การขายหุ้น RHD ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จึงสามารถ
นาเงินซึ่งได้ รับจากการขายหุ้นดังกล่าวไปชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี ้ยได้ สาหรับ
กรณีการขายสินทรัพย์รอง (Non core assets) นัน้ บริ ษัทฯ มีแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่องสาหรับการขาย
สินทรัพย์รอง (Non core assets) ให้ แล้ วเสร็ จในปี 2558
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 นางอุษณีษ์ คงธนภักดี : ภายหลังจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ KLAND แล้ ว บริ ษัทฯ มีแนวทางการบันทึก
บัญชีโดยการใช้ วิธีสว่ นลดกระแสเงินสดหรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริ ษัทฯ จะใช้ การประเมินมูลค่าหุ้นตามราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการบันทึกบัญชี
ต่อไป
 ผู้ถอื หุ้น: บริ ษัทฯ มีกรอบระยะเวลาในการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ 2 รายการใหญ่
คือที่ดินในจังหวัดเชียงรายทังหมด
้
และที่ดินบนถนนรามคาแหง โดยขณะนี ้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการจัดทาแผน
เพื่อเสนอขายสินทรัพย์อีก 4 รายการ โดยคาดว่าจะดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2558
 นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล: เหตุใดผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ประจาปี 2557ของ KLAND จึงปรากฎ
ผลประกอบการขาดทุน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เนื่องจากผลกาไรสุทธิของ KLAND ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม
ประจาปี 2557 ลดลง เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนของบริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงมีความจาเป็ นต้ องบันทึกขาดทุนในบัญชีของ KLAND ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์โดยทัว่ ไป ยอดรับรู้ รายได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะต่าลง แต่การรับรู้ จะเริ่ มสูงขึ ้นในช่วงเดือน
กันยายนเป็ นต้ นไป
 นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล: ภายหลังจากการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND บริ ษัทฯ ต้ องปรับวิธีการบันทึกบัญชี
หรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เมื่อบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้น KLAND เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องรับรู้ งบการเงินของ
KLAND โดยบริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบการเงินรวม (Consolidated) และอาจต้ องปรับมูลค่าหุ้นให้ เป็ นราคา
ยุติธรรม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน)
(“KLAND”) จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่
ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ
มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
KLAND ซึง่ ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จานวนผู้ถอื หุ้น
มติ
(ราย)
เห็นด้ วย
300 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,276,157,130 เสียง
3,000 เสียง
112,000 เสียง
1,276,272,130 เสียง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99099
0.00024
0.00878
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า (“ทรัสต์ ”)
ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่ าช่ วงสิทธิการเช่ าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งาน
ระบบ และจาหน่ ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ของบริษัท นอร์ ท สาธร เรียลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยของบริษัทฯ แก่ ทรัสตี ซึ่งกระทาในนาม
ของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจง
ลักษณะของการทารายการและรายละเอียดการทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ ชี ้แจงลักษณะของการทา
รายการ ประเภท และขนาดรายการ ประโยชน์ ข องการท ารายการ เงื่ อ นไขการท ารายการต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นว่ า
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ ดังกล่าว บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้
จากัด (“นอร์ ท สาธร”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้เข้ าทาธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคาร
สานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
แก่ทรัสตี ซึ่งกระทาในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งคาดว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจ ากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2558 (“REIT Transaction”) ซึ่งถือ
เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาให้ เช่าทรัพย์สนิ และสัญญาโอนทรัพย์สนิ (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ นอร์ ท สาธร จะเข้ าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้ า
ทาสัญญาดังกล่าว
อนึ่ง ในการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ นอร์ ท สาธร จะเป็ นผู้ให้ เช่าช่วง และผู้ขายทรัพย์สินให้ กบั ทรัสต์ อย่างไรก็ดี
ในส่วนของการเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ของทรัสต์ นอร์ ท สาธร และบริ ษัท เลิศรัฐการ จากัด จะร่ วมกันเป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์
ทังนี
้ ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สนิ จะขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนด และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และยัง
อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) เงื่ อนไขตามที่ระบุในสัญญาให้ เช่าช่วงทรั พย์ สิน สัญญาซือ้ ขายทรัพย์ สิน สัญญาตกลงกระทาการ และ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องระหว่างนอร์ ท สาธร กับทรัสตีซงึ่ กระทาในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์
สาเร็ จครบถ้ วน
2) บริ ษัทฯ ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการทรัสต์ได้ รับอนุมตั ิให้ จัดตังและได้
้
รับความเห็นชอบให้
จัดการทรัสต์จากสานักงานก.ล.ต.
3) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นทรัสต์
ในการนี ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวถื อเป็ นธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่
กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท (เป็ นมูลค่าขัน้
ต่า ซึ่งมูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดย
พิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะของตลาดในขณะนัน)
้ และมีมูลค่ารายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่ง
ตอบแทนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ (โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557) อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าในการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่ทรัสต์ของ
บริ ษัทฯ ข้ างต้ นเป็ นมูลค่าขันต
้ ่า ซึง่ มูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันของ
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมตั ิการ
เข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทังจั
้ ดให้ มีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
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สาหรับรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณี
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดข้ อกาหนดและเงื่อนไข และ
รายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการเข้ าทา REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้ เช่าทรัพย์สิน และการทา
รายการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการแก้ ไขรายละเอียดและมูลค่าของธุรกรรมที่เข้ าทากับทรัสตี ซึ่งกระทาในนามของทรัสต์และ
เพื่อประโยชน์ของทรัสต์และคูส่ ญ
ั ญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้ าทาสัญญา การลงนาม
ในเอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมข้ างต้ น ตลอดจนการยื่นเอกสาร
การขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ ขอให้ นายทวี ทวีแสงสกุลไทย
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเหมาะสมในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึ กษา จากัด ได้ ชีแ้ จงความเห็นของที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระต่อการเข้ าทารายการ โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 เรื่ องรายงานความเห็นที่ปรึ กษาการเงิน
อิสระต่อรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ ประโยชน์ของการเข้ าทา REIT Transaction ข้ างต้ น อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินทุนดังกล่าวไปชาระ
หนี ้คืนให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ โดยบริ ษัทฯ อาจนาเงินทุนส่วนที่เหลือจากการเข้ าทา REIT Transaction ไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการบริ ษัท
ลูกได้ ตอ่ ไป นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแง่ของมูลค่าการเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับวิธีสว่ นลดกระแสเงินสด
แล้ ว เห็นว่า เมื่อพิจารณามูลค่าสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลือประมาณ 26 ปี มูลค่าโครงการเท่ากับ 5,190
ล้ านบาท ถึงประมาณไม่เกิน 5,700 ล้ านบาท ดังนัน้ มูลค่าในการเข้ าทารายการของบริ ษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 5,500 ล้ านบาท จึงถือ
ว่าเป็ นมูลค่าที่เหมาะสม ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา REIT Transaction
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: โครงการสาทร สแควร์ และ โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีต้นทุน
โครงการลงทุนเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปั จจุบนั ต้ นทุนพัฒนาโครงการสาทรแสควร์ ประมาณ 3,800 ล้ านบาท โดยหาก
บริ ษัทสามารถให้ เช่าพื ้นที่โครงการได้ ไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท ย่อมถือว่าบริ ษัทฯ สามารถสร้ างกาไรได้
พอสมควร อย่างไรก็ดี เมื่อบริ ษัทฯ เข้ าทา REIT Transaction ข้ างต้ น จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนกลับเข้ า
มายังบริ ษัทฯ ในจานวนเท่ากับ 5,500 ล้ านบาท หรื อในจานวนที่เท่ากับบริ ษัทฯ ให้ เช่าอาคารด้ วยตนเอง
ดังนัน้ การเข้ าทา REIT Transaction จึงถือเป็ นการทยอยรับรู้ รายได้ ที่แน่นอนของบริ ษัทฯ ในส่วนต้ นทุน
โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประมาณ 3,700 ล้ านบาท โดยเมื่อหักเงินที่ได้ รับจากค่าเช่าล่วงหน้ าของ
โรงแรมจะทาให้ มีต้นทุนในส่วนอาคารสานักงานประมาณ 2,200 ล้ านบาท ดังนัน้ การให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่า
ที่ดินให้ เช่าอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ ในทรั พย์ สินอื่นๆ ของ
โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แก่ทรัสตี จึงถือว่ามีความเหมาะสม
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์ เป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ในการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล จะต้ องพิจารณากระแสเงินสดซึ่งกลับคืนเข้ า
กองทรัสต์ โดยหักค่าเสื่อมราคา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าค่าผลตอบแทน หรื อ Yield ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจะอยู่
ในอัตราเท่ากับร้ อยละ 7 – 8 โดยปั จจุบนั อัตราการเช่าอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 90 ของพื ้นที่
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 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารและที่ดินของโครงการหมายถึงกรณีใด
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าไฟฟ้ า ค่าน ้าประปา ค่าจ่างแม้ บ้าน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของโครงการ
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่ ายต่างๆ เงิ นซึ่งกองทรั สต์ ได้ รับจากการให้ เช่ า
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ นัน้ จะนามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นหน่วยจานวนเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: อัตราร้ อยละ 90 อย่างไรก็ ดี กองทรัสต์ จะได้ รับประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นจึงได้ รับประโยชน์ในส่วนนี ้เช่นกัน
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: ภายหลังการเข้ าทา REIT Transaction บริ ษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้ยืมใช่หรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริ ษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้ และสามารถชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินเป็ นการ
ลดภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ ในส่วนของกองทรัสต์อาจพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงิน ในอัตราประมาณ
ร้ อยละ 15 ซึง่ จะได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: กองทรัสต์มีคา่ บริ หารโครงการ หรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: กองทรัสต์มีคา่ บริ หารโครงการ
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ในการประเมินราคานัน้ ควรใช้ คาว่า มูลค่ายุติธรรม ใช่หรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่
ทราบราคายุติธรรม ดังนัน้ ขอให้ บริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 นายทวี ทวีแสงสกุลไทย : ควรใช้ มลู ค่ายุติธรรม เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหมายถึงราคาประเมิน ส่วนราคา
ยุติธรรมหมายถึง ราคาซึ่งต้ องประเมินจากสถานะทางการเงินและสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
สุดท้ ายในการเข้ าธุรกรรมหมายถึงราคาตลาด เนื่องจากเป็ นราคา Book Building ดังนัน้ ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่ แจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นจึงถูกต้ องแล้ ว
 นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร: ภาพรวมของการเข้ าทารายการ REIT Transaction และกรณีที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
เงินทุนประมาณ 5 – 6 พันล้ านบาทนัน้ บริ ษัทฯ มองภาพรวมผลกาไรในปี 2558 อย่างไรบ้ าง
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ น งบการเงินของบริ ษัทที่ อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ แก่ การ
ลดภาระดอกเบีย้ ลง อย่างไรก็ ดี บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินทุนกลับเข้ ามาจานวนหนึ่ง โดยในทางบัญชี บริ ษัทฯ
สามารถรับรู้เงินจานวนดังกล่าวในรูปแบบส่วนแบ่งกาไร ซึง่ จากประมานการที่บริ ษัทฯ ประเมินไว้ บริ ษัทคาด
ว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเข้ าทารายการมากนัก
 นายวิโรจน์ พงศ์ พฤกษ์ : อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ของโครงการสาทรแสควร์ และโครงการปาร์ ค เวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอตั ราเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปั จจุบนั อัตราการเช่า พื ้นที่ (Occupancy Rate) โครงการสาทรแสควร์ เท่ากับ
ร้ อยละ 100 และโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เท่ากับร้ อยละ 90
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่า (“ทรั สต์ ”) ของบริ ษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และ
จาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ แก่ทรัสตี ซึง่ กระทาในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ย งลงคะแนนโดยไม่ นับ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ส่ว นได้ เ สี ย คื อ บริ ษั ท ยูนิ เ วนเจอร์ จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง ถื อ หุ้น จ านวน
912,829,675 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
302 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 4

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
363,442,555
3,000
0
363,445,555

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99917
0.00083
0.00000

พิจารณาอนุมัติการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินของ
บริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจง
ลักษณะของการทารายการและรายละเอียดการทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ซึง่ ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี ้ เงื่อนไขในการทาธุรกรรมต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องด้ วย ทังนี
้ ้ ธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นทรัสต์
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอานาจในดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ และการทารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเจรจา
ต่อรอง การเข้ าทาสัญญา การลงนามในเอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทา
ธุรกรรมข้ างต้ น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความยินยอมใดๆ
จากคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ สาหรับรายละเอียดของธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3: สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) กรณีการเข้ าทา
ธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซื อ้ หน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
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ประธานที่ประชุมจึงได้ ขอให้ นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึ กษา จากัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้ าทารายการให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
ในรูปเงินปั นผล ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกองทุนอสังหาริ มทรัพย์อื่นพบว่า อัตราผลตอบแทนเท่ากับประมาณร้ อยละ 6 ถึงร้ อยละ
8 อีกทัง้ การตังกองทรั
้
สต์ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินทุนดังกล่าวกลับมาใช้ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อไปได้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าลงทุนในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท อาจทาส่งผลให้
บริ ษัทฯ เสียโอกาสในการนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้ พฒ
ั นาโครงการของบริ ษัทฯ อาทิ โครงการดิปาร์ คเวนเจอร์ อิโคเพล็กซ์ หรื อ
โครงการสาทรแสควร์ ซึ่งถือเป็ นโครงการที่อาจสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เนื่องจากมีจุดเด่นในแง่ที่ตงโครงการและสิ
ั้
่งอานวย
ความสะดวก อีกทัง้ ราคาหน่วยลงทุนของกองทรัสต์จะต้ องใช้ วิธีการสารวจความต้ องการซื ้อหลักทรัพย์ หรื อ Book-Building
ดังนัน้ จึงอาจกระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


ผู้ถือหุ้น: กองทรัสต์ และกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร มีสิทธิ ประโยชน์ ต่างกัน
อย่างไร บริ ษัทฯ มีแผนในการเข้ าลงทุนในกองทรัสต์ร้อยละ 30 มีขอั บังคับใดๆ กาหนดข้ อห้ ามเกี่ยวกับการ
ถือหน่วยลงทุนหรื อไม่
ตัวแทนจากธนาคารกสิก รไทย จากั ด (มหาชน): ความแตกต่างของกองอสังหาริ มทรั พย์ และ
กองทรัสต์ ได้ แก่ นักลงทุนสถาบันซึ่งลงทุนในกองทรัสต์ มีหน้ าที่ต้องชาระภาษี อย่างไรก็ดี หากเป็ นนัก
ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนดังกล่าวยังคงมีสทิ ธิได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อันได้ แก่ การได้ รับยกเว้ นภาษี หกั
ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ ลักษณะที่เหมือนกันของกองอสังหาริ มทรัพย์ และกองทรัสต์ ได้ แก่ รายได้
ของกองทุนทังสองดั
้
งกล่าว ไม่มีภาระภาษี นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในส่วนการลงทุนใน
สินทรัพย์นนั ้ กองทรัสต์สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายกว่ากองทุนอสังหาริ มทรัพย์ อีก ทัง้
กองทรัสต์ยงั สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ นอกจากนี ้ กองทรัสต์สามารถเติบโตได้ โดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ในขณะที่กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถทาการเพิ่มทุนได้ อีก หากไม่มีการขออนุญาตเพิ่มทุน
ภายในปี 2556 สาหรับการพิจารณาผลประโยชน์ที่อาจได้ รับจากกองทรัสต์ ของนักลงทุน นักลงทุนอาจ
เทียบเคียงกับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยพิจารณาจากกาไรซึ่งได้ รับจากการ
ประกอบกิจการของกองทรัสต์ ทังนี
้ ้ สาหรับการเข้ าถือหน่วยลงทุนของเจ้ าของสินทรัพย์เดิมนัน้ โดยทัว่ ไป
เจ้ าของสินทรัพย์เดิมจะเข้ าถือหน่วยลงทุนในช่วงแรกประมาณร้ อ ยละ 15 – 30 โดยเมื่อกองทรัสต์มีกาไร
เพิ่มมากขึ ้น เจ้ าของเดิมอาจเข้ าถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์เพิ่มขึ ้นได้
นายธนพล ศิริธนชัย: การที่บริ ษัทฯ ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิมมีความประสงค์จะเข้ าถือหน่วยลงทุน
ในกองทรัสต์ในอัตราร้ อยละ 30 นัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า สินทรัพย์ดงั กล่าวสามารถสร้ าง
รายได้ ต่อไปได้ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนว่า บริ ษัทฯ มิได้ ขายสินทรัพย์นนั ้
ออกไปโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคานึงถึงผลกระทบในแง่อตั ราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายย่อย หรื อ Free float ว่าการที่บริ ษัทฯ เข้ าถือหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 30 นัน้ จะไม่กระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน



นายวิโรจน์ พงศ์ พฤกษ์ : ภายหลังจากการเข้ าทารายการทัง้ หมด บริ ษั ทฯ จะเหลือ กระแสเงิ นสด
หมุนเวียนภายในบริ ษัทจานวนเท่าใด และบริ ษัทฯ จะคงเหลือกาไรหรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: หากบริ ษัทฯ ขายโครงการสาทร สแควร์ ตามราคาที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นคือ 5,500 ล้ านบาท จะนาเงินไปชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินประมาณ 1,700 ล้ านบาท ทาให้
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 3,200 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ จะนาไปเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนใน
การจองซื ้อหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือจะนาใปใช้ ในการขยายธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ต่อไป ส่วนของกาไรจะทยอยรับรู้ รายได้ จากการเข้ าทาธุรกรรมจาหน่ายไปซึง่ สิทธิการเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่
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ผู้ถอื หุ้น: เนื่องจากบริ ษัทฯ คงเหลือกระแสเงินสดค่อนข้ างน้ อย ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนหรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย : ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแหล่ง
เงิ นทุนที่ชัดเจน นอกจากนี ้ การลงทุนในกองทรัสต์จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับเงิ นลงทุนกลับคืนมายัง
บริ ษัทฯ (Recycle capital) และการเข้ าทาธุรกรรมทังหมดนั
้
น้ สามารถช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดภาระดอกเบี ้ยได้
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์หลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ (Commercial Building) ซึ่งแผนทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
คือ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการแล้ วเสร็ จและมีอตั ราการเช่าที่เหมาะสม บริ ษัทฯ จะขายสินทรัพย์ เข้ า
กองทรัสต์ และเริ่ มดาเนินโครงการใหม่ สาหรับโครงการในแนวราบ (Housing) นัน้ หลักการทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ คือ การซื ้อมาขายไป ดังนัน้ กลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ จึงมีความผสมผสานระหว่างการประกอบกิจการ
อาคารพาณิชย์ และโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในแนวราบ ซึง่ ป็ นส่วนเสริ มซึง่ กันและกัน



ผู้ถอื หุ้น: การถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์มีกาหนดระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนหรื อไม่ บริ ษัทฯ สามารถ
ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์สงู สุดในอัตราเท่าใด
ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): การถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ไม่กาหนดระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน หรื อ ระยะเวลาห้ ามขายหน่วยลงทุน (Silent Period) ที่ชดั เจน เว้ นแต่ กรณีที่บคุ คลใดๆ ถือ
ครองหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ เกินกว่าร้ อยละ 15 บุคคลดังกล่าวจะต้ องถือครองหน่วยลงทุนอย่างน้ อย 3 ปี
อย่างไรก็ดี สาหรับอัตราส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ ของบริ ษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องนัน้ สามารถ
ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ได้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50



ผู้ถอื หุ้น: กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลต่างจากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์อย่างไร
ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): อัตราส่วนการจ่ายเงิ นปั นผลของกองทรัสต์ และ
กองทุนอสังหาริ มทรั พย์ เหมือนกันคือร้ อยละ 90 อย่างไรก็ ดี กองทรั สต์ สามารถนาเงิ นซึ่งได้ รับจากการ
ดาเนินกิจการของกองทรัสต์มาหักหนี ้เงินต้ นซึ่งถึงกาหนดชาระ รวมถึงดอกเบี ้ยที่ถึงกาหนดชาระแล้ วออก
ก่อนได้ แล้ วจึงนาเงินที่เหลือดังกล่าวจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริ ษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย คือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ซึง่ ถือหุ้นจานวน 912,829,675 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
302 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 5

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
363,442,555
3,000
0
363,445,555

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99917
0.00083
0.00000
363,445,555

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
- ไม่มี –
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ : เสนอให้ ปรับปรุงทางเข้ า-ออกอาคารสาทรแสควร์
ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และ
อนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ไปได้ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื ่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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