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

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วคิเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

- ไมม่ี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายก าพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ทีป่รึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2. นายทวี ทวีแสงสกลุไทย ที่ป รึกษาทางการเงินอิสระจาก บ ริษัท  ดีลอยท์  ทู้ ช  โธมัทสุ ไชยยศ  

ที่ปรึกษา จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
2. นางสาวธิตะวนั  ธนสมบตัิไพศาล ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
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ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกนกอร ภริูปัญญวานิช ตวัแทนจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวสาวิตรี จนัทวงค์ ตวัแทนจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางสาวทศพร เขมะไพโรจน์ ตวัแทนจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
ตัวแทนของบริษัท 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 

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2558 ในวนันี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระที่ระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2558 
(Record Date) ในวนัจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัองัคารที่ 
24 พฤศจิกายน 2558 

บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบ
สี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ านวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จ านวน 
6,286 ราย โดยในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 120 ราย ถือหุ้น
รวมกนัเท่ากบั 10,484,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64009 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,247,231,055 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 76.14265 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 221 ราย ถือ
หุ้นรวมกนัทัง้หมด 1,257,715,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.78274 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะน า กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที ่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และตวัแทนของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งเป็นนกัลงทนุที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ที่เข้าร่วมประชุม 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้
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 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

 ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง บริษัทฯ 
ขอสรุประเบียบวาระดงักลา่วว่า ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ
ประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  
 ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บ
บตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่า
อนมุตัิ 

 วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ
บริษัทฯ 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 

2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสยีงลงคะแนน 

4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชมุทราบก่อน เพื่อการบนัทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็นการ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จึงจะขอ
ด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะย้อนกลบัมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี ใ้ห้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสยีง โดยมีผู้ รับ
มอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายชานนท์ ค าเสียง ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนเสียง
ดงักล่าว ร่วมกับ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ของ
บริษัทฯ อยู่ภายใต้เง่ือนไขดงันี  ้
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1) วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(“UV”) โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ก่อนน าเสนอวาระดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ UV (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
UV ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 55.73) 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุที่สามญัผู้ ถือหุ้นของ UV ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนมุตัิวาระ
ตา่งๆ ข้างต้นแล้ว ก่อนที่บริษัทฯ จะน าเสนอวาระตา่งๆ ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2) ในการเสนอวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา เนื่องจากวาระท่ี 3 ถึงวาระที่ 
6 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 3 ถึงวาระ
ที่ 6 ดงักลา่ว หากมีวาระท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนัวาระใดวาระหนึง่ไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกัน และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก 
และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั กบัวาระซึง่ไมไ่ด้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

3) หากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิวาระท่ี 7 ตอ่ไป อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 แตไ่มอ่นมุตัิ
วาระท่ี 7 บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการตามวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ก่อนเร่ิมการประชุม นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอว่า เนื่องจากบางวาระ ไม่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษา
ตา่งๆ และบคุคลอื่นเข้าร่วมการประชมุด้วย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ปรึกษาตา่งๆ เข้าร่วมการประชมุเฉพาะวาระท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 
ในการนี ้ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระหลกัของการประชุมในวนันีจ้ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา และบุคคลอื่นเข้าร่วมการ
ประชมุเพื่อชีแ้จงรายละเอียดในวาระตา่งๆ รวมถึงการตอบข้อซกัถามตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงได้ขอให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม
ตัง้แตต้่น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ กรรมการผู้ที่มีสว่นได้เสียในวาระที่เก่ียวข้อง จะออกจากห้อง
ประชมุ ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครั้งที่  22 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  
22 เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2558 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  
เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 231 ราย 1,263,108,853 เสยีง 99.99975 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
งดออกเสยีง 1 ราย 3,200 เสยีง 0.00025 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,263,112,053 เสยีง  

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ในอตัรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 81,900,950.15 บาท โดยก าหนดให้วนัที่ 
23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 3 ธันวาคม 2558 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ 
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลของบริษัทฯ ดงักลา่ว 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็น
วาระที่มีความเก่ียวเนื่องกนั และเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนั หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกนัวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการ
อนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกนั และเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกนัที่ได้รับกา ร
อนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั และเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั กบัวาระ
ซึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะเสนอเนือ้หาของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ทกุวาระให้ครบถ้วนก่อน  
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นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 มีกรรมการที่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยง 
และมีสว่นได้เสยีในการพิจารณาวาระดงักลา่ว รวม 4 ทา่น คือ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์ 
พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร โดยในระหว่างที่มีการชีแ้จงรายละเอียดของทัง้ 4 วาระ กรรมการทัง้ 4 ท่าน จะอยู่ใน
ห้องประชุม และจะขออนุญาตออกจากห้องประชุม เมื่อถึงช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ภายหลงัจากการ
ลงคะแนนเสยีงวาระท่ี 3 ถึง วาระท่ี 7 เสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ จะเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าสูก่ารประชมุตอ่ไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือน ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2558 พร้อมทัง้ข้อมูลสรุปของกลุ่ม 
Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเป็นนกัลงทุนที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ในครัง้นี ้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ งวด 9 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

 บริษัทฯ มีธุรกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ โครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial Project) และโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
(Resident Project) ในสว่นท่ีไมใ่ช่ธุรกิจหลกั ได้แก่ ที่ดินจดัสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ 

 สรุปสาระส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับงวด 9 เดือน ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 30 
กนัยายน 2558 มีดงันี ้

 ผลประกอบการของการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไร 361 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้มีการ
คาดการณ์เป้าหมายของผลประกอบการสิน้ปีไว้ โดยบริษัทฯ มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนได้  

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์  

 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารซึง่ตัง้อยู่บริเวณ
ซอยมหาดเล็กหลวง และโครงการ FYI CENTER ซึ่งตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 4 ซึ่งได้เร่ิมโครงการ
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 และคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิน้ปีนี ้ปัจจบุนัโครงการนีป้ลอ่ยเช่าได้
ประมาณ 50% แล้ว 

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการท่ีอยูอ่าศยั 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ขยายโครงการท่ีอยูอ่าศยั ภายใต้แบรนด์ตา่งๆ หลายโครงการ ซึ่งมีราคาเร่ิมต้นตัง้แต ่
2 -10 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทุกระดบั และตัง้อยู่ใน
ท าเลตา่งๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างเงินทนุ โดยบริษัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้
น าของประเทศไทย ดังนัน้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้หาผู้ ร่วมทุนใน
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ลกัษณะของ Strategic Partner ที่มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ 
เติบโตได้ตามเป้าหมาย และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 685,700,997 หุ้น ให้แก่ 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ( “FPHT”) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท รวม
มลูค่า 4,971,332,228.25 บาท ทัง้นี ้FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดยที่ FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายด้านการลงทุน ทัง้ในรูปแบบ Residential 
Commercial และ Retail Business รวมทัง้ Asset Management นอกจากนี ้FCL ยงัมีความเช่ียวชาญใน
ด้านการบริหารกองทุน Trust และ REIT ซึ่งบริหารจัดการทัง้ Retail Commercial Office Building และ 
Hospitality ซึง่จะสามารถมาเสริมศกัยภาพของบริษัทฯ ในการจดัตัง้ และการบริหารผลตอบแทนกอง REIT 
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้FCL ได้มีการขยายการลงทนุไมเ่ฉพาะในแถบทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ แต่ยงัขยายธุรกิจไปยังหลายประเทศทั่วโลก (Global Company) และ FCL ยงัมีความพร้อมในด้าน
เงินทนุท่ีจะมาช่วยสนบัสนนุโครงการของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

 นอกจากนี ้นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ได้น าเสนอ Presentation เก่ียวกบัข้อมลูสรุป
ของ FCL ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดงันี ้

 FCL เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบกิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์
ระหวา่งประเทศแบบครบวงจร และเป็นหนึง่ในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในอนัดบัต้นของประเทศสงิคโปร์ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 FCL มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (Assets under Management) 
จ านวน 23,067 ล้านเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 582,000 ล้านบาท) สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมลูคา่กวา่ 10,650 
ล้านเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 268,800 ล้านบาท) 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของ FCL แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ ที่พกัอาศัย อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
พาณิชย์  โรงแรม และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอตุสาหกรรม 

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

 FCL ยงัเป็นสปอนเซอร์ของ Trusts ซึง่จดทะเบียนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพย์สงิคโปร์ ได้แก่ 
Frasers Centrepoint Trust Frasers Commercial Trust และ Frasers Hospitality Trust (อนั
ประกอบด้วย Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust และ Frasers Hospitality Business 
Trust) 

      ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการพิจารณาและอนมุตัิรายการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กัน บริษัทฯ จึงได้ท าการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด มาร่วมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ  
นางสาว จิรยง อนมุานราชธน จากเจดี พาร์ทเนอร์ กลา่วอธิบายรายการเพิ่มเติม  

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกบัรายละเอียดการเพิ ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ รายการที่เกี่ยวโยงกนั และการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ดงันี ้
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การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

 รายการที่บริษัทฯ จะเข้าท าคือ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 685,700,997 หุ้น 
(คิดเป็น 29.51% ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
ภายหลงัเพิ่มทนุ) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 4,971,332,228.25 บาท ให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 

 ที่มา และวตัถปุระสงค์ของออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
ขอบเขตการลงทนุ และสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื ่อง โดยประสงค์จะเร่ิมลงทนุใน
โครงการประเภทโครงการที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) จากที่บริษัทฯ เน้นการลงทนุใน
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายในแนวราบในปัจจุบนั เช่น การลงทนุในโครงการ FYI CENTER – For 
Your Inspiration Workplace ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่มีลักษณะเป็นอาคารส านักงาน และโรงแรม 
รวมถึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการพฒันาพืน้ที่หมอน 21-22 (พืน้ที่บริเวณหวัมุมสี่แยกสาม
ยา่น ฝ่ังตรงข้ามกบัอาคารจตัรัุสจามจรีุ) (“โครงการสามย่าน”) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจะด าเนินการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั เพื่อน า
เงินที่ได้จากการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าวมาลงทุนในโครงการต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น รวมถึงน ามาเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ   ที่อยู่ในระหวา่งการด าเนินการในปัจจุบนัของ
บริษัทฯ 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นการออกและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ 
FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ของบริษัทฯ 

 เหตผุลในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุม่ FCL มีดงันี ้

1) กลุม่ FCL เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ที ่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่
โลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ 

2) เป็นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพฒันาโครงการ เครือข่ายทาง
ธุรกิจ โดย FCL จะสง่ผู้บริหารหรือพนกังานที่มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุมในฐานะฝ่ายจดัการ
ของบริษัทฯ  

 ในการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั และการเข้าท ารายการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ มีเง่ือนไขในการเข้าท ารายการดงันี ้ 

การเข้าท ารายการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัสว่น
ของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบัสว่นของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่นได้เสีย เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 UV ถือ
หุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 55.73)  
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1) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อย FCL ซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ของบริษัทฯ 

3) การผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ด้วย 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ไม่อนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT แล้ว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทนุใน
โครงการสามยา่นกบักลุม่ผู้ได้รับสทิธิ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการด าเนินการ 

นอกจากนี ้ราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น า้หนกัของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัสิบห้าวันท าการ
ติดตอ่กนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เพื่อขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน คือระหว่างวนัที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ส าหรับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT มีดงันี ้

1) บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ FPHT  

2) บริษัทฯ จะมีเงินทนุหมนุเวียนและเงินลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ทัง้โครงการปัจจบุนัและอนาคต 
ส่งผลให้มีฐานะการเงินและสภาพคล่องมั่นคงขึน้ รวมทัง้มีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึน้ใน
อนาคต โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจ านวน 4,971,332,228.25 บาท ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนและการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT ดงันี ้

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

1. ซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,000 

2. พฒันาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ให้โครงการเสร็จสมบรูณ์พร้อมเปิดใช้บริการ 1,000 

3. ลงทนุโครงการสามยา่น (ตามสดัสว่นการถือหุ้น 49% ของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีจะ
จดัตัง้ใหม)่ 

1,960 

3) บริษัทฯ สามารถระดมทนุในระยะเวลาอนัสัน้ ได้รับเงินทนุตามที่ต้องการ เทียบกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและใช้ระยะยาวนานกวา่ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมากกว่า อีก
ทัง้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป หรือแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีความไม่แน่นอนเร่ืองจ านวนเงิน
ที่จะได้รับ 

4) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 7.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 
(7.03 บาท) และราคาที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (6.75 – 7.21 บาท) 
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การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นด้านสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือ
หุ้น (Control Dilution) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) ลดลง 29.51% อย่างไรก็ดีไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price 
Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายที่ 7.25 บาทตอ่หุ้น สงูกวา่ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการท่ี 7.03 บาทตอ่หุ้น  

เนื่องจาก FPHT ซึ่งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในวาระนี ้เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบคุคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบริษัทฯ ดงันัน้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าว จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที ่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ประเภทรายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยการเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 62.74 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558  

เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การ
ขายที่ดินเปลา่อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมลูค่าสินทรัพย์ ที่มีตวัตนสทุธิ 
และรายการเกี่ยวโยงกนัรายการอื่นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้นี ้จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน มลูค่าเงินลงทนุในสดัสว่นของบริษัทฯ ประมาณ 
1,960 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 24.74 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศ
รายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน) รายการเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมี
ขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 89.13 ซึ ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3  ของมลูค่าสินทรัพย์ที ่มีตวัตนสทุธิ  ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการ ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิ
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บั
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

3) จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการ 

 นอกจากนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ท
เนอร์ จ ากดั เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ซึ่งแบบหนงัสือ
ขอมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-
7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
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 นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งตอ่ที่ประชมุว่า ตามที่ 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 685,700,997  หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ซึ่งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT จะท าให้ FPHT ได้มา

ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 

บริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ่มทุน) ซึ่งข้ามร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทฯ (ภายหลงัการเพิ่มทุน) สง่ผลให้ FPHT มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (ตามที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) 

อยา่งไรก็ตาม FPHT ได้แจ้งบริษัทฯ วา่ FPHT ไมป่ระสงค์ที่จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ และ

มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนั

การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้รับ

การผ่อนผนัต่อเมื่อที่ประชุมของบริษัทฯ และ UV มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ FPHT และ

อนมุตัิยินยอมให้ FPHT ไมต้่องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

 หากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ UV ไมอ่นมุตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว FPHT 

ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่เข้าร่วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ ดัง

รายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตอ่ไปในวาระที่ 7 เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการด าเนินการ 

 ทัง้นี ้ที่ประชุมที่วิสามญัผู้ ถือหุ้นของ UV ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมตัิ

การเพิ่มทนุ การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว 

ก่อนที่บริษัทฯ จะน าเสนอวาระตา่งๆ ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่

เก่ียวโยงกนั  

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ได้

น าเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ 

โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ดงันี ้
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การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีข้อดีและข้อเสยี ดงันี ้

ข้อดีและข้อเสยีในการเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ เนื่องจาก FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่
ของ FPHT มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ 

2) บริษัทฯ จะได้รับเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ ใน
อนาคต รวมถึงเงินลงทนุในโครงการสามยา่นท่ีจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ   

3) ท าให้บริษัทฯ ระดมทุนได้ในระยะเวลาอนัสัน้และได้รับเงินทนุตามจ านวนที่ต้องการ เมื่อเปรียบเทียบ
กบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลานานกวา่ 

4) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มัน่คงขึน้ โดยมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นหลงัการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทนุลดลงจาก 1.8 เทา่เป็น 1.09 เทา่ ค านวณจากข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

ข้อเสยี 

1) FPHT จะมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีออกช าระแล้วและมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทฯ ซึง่มากกวา่ร้อยละ 25 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ท าให้ FPHT สามารถใช้สทิธิคดัค้านการ
ขอมติที่ส าคญัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2) ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้บคุคลในวงจ ากดั 

 ผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) เทา่กบัร้อยละ 29.51  

 ผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เทา่กบัร้อยละ 29.51  

 ไมม่ีผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ข้อดีและข้อเสยีในการไมเ่ข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงและส่วนแบ่งก าไรของผู้ ถือหุ้น (Control and Earning Dilution 
Effect) 

2) FPHT จะไม่สามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่สนับสนุนในวาระพิเศษและ/หรือวาระส าคัญต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ได้ง่าย 
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ข้อเสยี 

1) บริษัทฯ จ าเป็นต้องหาเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการเพิ่มทุนและมี
ผลกระทบตอ่แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2) การระดมทุนจากแหลง่เงินทนุอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน หนีโ้ดยการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือการ
ออกหุ้นกู้  จะท าให้บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นสงูขึน้ มีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่
เพิ่มขึน้ และจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญา รวมถึงจะต้องจ่ายช าระเงินตามก าหนด 

3) หากบริษัทฯ ระดมทนุไมไ่ด้ก็จะเสยีโอกาสในการลงทนุในโครงการสามยา่น 

เนื่องจากข้อดีจากการเข้าท ารายการมีมากกวา่ข้อเสยี ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสม 

 ความเหมาะสมของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั มีข้อดีและข้อเสยี ดงันี ้

ข้อดี 

1) FCL เป็นผู้ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชัน้น าระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศนูย์กลาง
เศรษฐกิจ การทอ่งเที่ยว และชมุชนท่ีส าคญัในหลายทวีปทัว่โลก 

2) เปิดโอกาสให้บริษัทฯ และ FCL ประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกนั เช่น ความรู้
เทคโนโลยีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
และขีดความสามารถการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในอนาคต 

ข้อเสยี 

1) การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั อนัได้แก่ FCL ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่นายเจริญ สริิวฒันภกัดี อาจ
ท าให้เกิดข้อสงสยัต่ออ านาจการต่อรองในการเจรจาราคาและเง่ือนไขต่างๆ ในการจดัสรรหุ้นสามญั
จากการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์เร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถออกเสยีงเพื่อลงมติอนมุตัิ
การเข้าท ารายการ 

2) จากการที่ FCL ด าเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันกับ  
บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น ในอนาคต FCL อาจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์
โดยบริษัทเอง ซึง่อาจท าให้เกิดการแขง่ขนักบับริษัทฯ โดยตรง เป็นต้น 

เนื่องจากการเข้าท ารายการกับ FPHT จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่าข้อเสีย ที่ปรึกษาทางการเงินมี
ความเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม 
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 ความเหมาะสมของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ 5 วิธี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
ราคาประเมิน
โดย IFA  

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขาย. 
(บาทต่อหุ้น) 

ต ่ากว่า/สูงกว่า 
ราคาเสนอขายหุ้น 

1. วิธีมลูคา่ตามตลาดเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 6.65-6.97 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 8.3-3.9 

2. วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี 4.83 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 33.4 

3. วิธีปรับปรุงมลูคา่หุ้นตามบญัชี 6.53 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 10.0 

4. วิธีเปรียบเทียบกบักลุม่บริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั    

4.1 วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (P/BV) 5.36-7.02 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 26.1-3.2 

4.2 วิธีอตัราสว่นราคาตลาดตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (P/E) 0.97-1.07 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 86.6-85.2 

5. วิธีรวมสว่นกิจการ 6.55-7.15 7.25 ต ่ากวา่ร้อยละ 9.7-1.4 
 

ในการประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ วิธีรวมสว่นของกิจการ 
เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากเป็นการประเมินมลูค่าหุ้นที่สามารถสะท้อนถึงแผนการพฒันาโครงการ 
แผนการขาย ตลอดจนความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ซึง่อ้างอิงจากข้อมลูแผนการพฒันาโครงการ 
และแผนการขาย ตลอดจนข้อมลูผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ โดยมลูคา่หุ้นสามญัที่ค านวณได้อยู่
ระหวา่ง 6.55 – 7.15 บาทตอ่หุ้น (หลงัปรับปรุงการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท)  

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ FPHT ในราคา 7.25 บาทตอ่หุ้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสงูกวา่ช่วงราคาที่
ค านวณโดยวิธีร่วมสว่นของกิจการ 

 สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวนัน้เหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 4,971,332,228.25 ล้านบาท ช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปใช้
ลงทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ ลงทุนในโครงการสามย่าน รวมถึงเป็นเงินทุ น
หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

2) ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ FPHT ที่ 7.25 บาทต่อหุ้นนัน้อยู่ระหว่างราคาประเมินด้วยวิธีรวมส่วนของ
กิจการระหวา่ง 6.55 – 7.15 บาทตอ่หุ้น อีกทัง้เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาด (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท) ซึง่เทา่กบั 7.03 บาทตอ่หุ้น  

3) เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของการท ารายการดงักลา่ว ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการท ารายการนัน้มีกวา่การไมท่ ารายการ 
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จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนให้แก่ FPHT จ านวน 685,700,997 หุ้น ในราคา 7.25 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ราคายตุิธรรม ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ผลเสยี ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมตอินมุตัิการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT  

การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจการ  (Whitewash) 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วนัน้เหมาะสม เนื่องจากการขอผอ่นผนั
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นเง่ือนไขส าคญัของการ
เข้าลงทุนของ FPHT ซึ่งจะท าให้เง่ือนไขของรายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ FPHT ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ สมบูรณ์ และท าให้การระดมทนุส าเร็จ บริษัทฯ สามารถน าเงินลงทุน
มาใช้เป็นเงินทนุในการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัและโครงการเชิงพาณิชยกรรม และเพื่อเป็นเงินทนุในการ
ลงทนุโครงการสามยา่นได้ 

 การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ มีความสมเหตสุมผล ซึง่จะท าให้การระดม
ทนุจาก FPHT ส าเร็จ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของบริษัทฯ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash)  

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

เมื่อบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่
ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระที่ 3 ถึงวาระท่ี 6 หรือไม ่

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดของวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  สอบถามถึงความเห็นของการท่ีกลุม่ FCL เข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัทฯ วา่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยา่งไร 

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์:  ส าหรับประโยชน์ตอ่บริษัทฯ นัน้ กลุม่ FCL จะเข้ามาช่วยเสริมเสริมศกัยภาพ
การเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ โดยอาศยัประสบการณ์ความเช่ียวชาญในต่างประเทศของกลุม่ FCL ซึ่ง
จะมุง่หวงัผลประโยชน์ในระยะยาว 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  ในเร่ืองของการลงทนุบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ คาดว่าจะมี Gross Margin ประมาณ
เทา่ไร 

นายปณต สิริวัฒนภักดี : บริษัทฯ เช่ือว่ากลุ่ม FCL จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยกลุ่ม FCL ได้
พิจารณาถึงการลงทุนในระยะยาว ส่วนในเร่ือง Gross Marginของบริษัทฯ บริษัทฯ คงยงัไม่สามารถให้
ค าตอบได้ในขณะนี ้นอกจากนีก้ลุ่ม FCL ได้มองเห็นศกัยภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุคน 
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 สินโชค พิริโยทัยสกุล:  เหตใุดกลุม่ FCL จึงตดัสนิใจซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในราคา 7.25 บาท เนื่องจากการ
ค านวณราคาหุ้นท่ีขายให้กบักลุม่ FCL นัน้ เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาด  

ประธานฯ:  หากกลุม่ FCL ตกลงเห็นด้วยกบัราคาดงักลา่ว ก็เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และทกุฝ่าย 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์: อยากทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า เนื่องจากกลุ่ม FCL 
ต้องการซือ้หุ้นถึงร้อยละ 29.51 และแม้วา่จะซือ้ในราคาสงูกวา่ราคาตลาด แตส่ว่นตวัเห็นวา่ถ้าต้องการเข้า
ถือหุ้นถึงร้อยละ 29.51 และเข้าซือ้ในตลาด ราคาหุ้นที่สามารถซือ้ได้ อาจต้องซือ้ในราคาที่สงูมากกว่านี ้
โดยอาจถึง 10 บาทก็เป็นได้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประเด็นนีด้้วยหรือไม่  

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย:  ในการประเมินมลูค่าหุ้นนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีการประเมินซึ่ง
เป็นวิธีการทัว่ไป และเป็นการประเมินราคาตามหลกัวิชาชีพ (Professional Basis) โดยใช้วิธี Discounted 
Cash Flow (DCF) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมที่สดุ โดยจะสะท้อนถึงมูลค่าของโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และกรณีของกลุม่ FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner โดยไม่มีแนวคิดที่
จะเปลีย่นแปลงนโยบายของบริษัทฯ นัน้ จึงมองวา่กลุม่ FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner มากกวา่การ
เข้ามาครอบง ากิจการ (Take Over) 

นายปณต สิริวัฒนภักดี:  ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการเติบโตในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ทุนเป็นเร่ือง
ส าคญั และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ใช้วิธีการประเมินมูลค่าของหุ้นอย่างดีที่สดุแล้ว และทาง
กลุม่ FCL ก็ยอมรับวา่เป็นราคายตุิธรรม (Fair Value) และเป็นราคาที่เหมาะสมตอ่นกัลงทนุ 

 นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ ศิลป์: ส าหรับราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่กลุ่ม FCL เข้ามาซือ้นัน้ อาจเป็นกรณีที่บริษัทฯ 
ปรับราคาหุ้ นให้ต ่าลงเพื่อให้กลุ่ม FCL เข้ามาซือ้ได้ใช่หรือไม่ เนื่องจากปริมาณหุ้ นที่ซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ นัน้มีจ านวนไมม่าก 

นายปณต สิริวัฒนภักดี: ขอเรียนว่าคงไม่มีใครสามารถประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นของไทยได้ การ
ประเมินมลูคา่หุ้นนัน้ เราประเมินตามศกัยภาพของธุรกิจในปัจจบุนั ซึง่ทางกลุม่ FCL มองเห็นศกัยภาพของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุคนว่าจะไมเ่สยีประโยชน์อะไรจากการซือ้หุ้นใน
ครัง้นี ้อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ การเติบโตขององค์กร และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:  การท า Whitewash ในกรณีส่วนใหญ่จะกระท าโดยไม่ตัง้ใจ เช่น บริษัทมี
การเพิ่มทุนแล้วสดัส่วนเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant แต่กรณีของบริษัทฯ อยาก
สอบถามวา่เพราะเหตใุดจึงมีการซือ้ขายที่ต้องท าการขอ Whitewash   

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน:  ในเร่ืองกฎการท า Whitewash นัน้ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) การซือ้หุ้นซึง่ข้ามจุด
ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลงัการ
เพิ่มทุน) จะต้องมีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ซึ่งหากผู้ที่ซือ้หุ้ น ข้ามจุดร้อยละ 25  
ดงักลา่ว ไมป่ระสงค์จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ก็สามารถขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดย Whitewash ได้ การด าเนินการของกลุม่ FCL ในการขอผอ่นผนัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการจึงสามารถกระท าได้ตามปกติโดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย  
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นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:  ท าไมกลุม่ FCL จึงไมซ่ือ้หุ้นบริษัทฯ เพียงร้อยละ 24.99 ท าไมต้องซือ้ถึงร้อย
ละ 29.51 ท าให้ข้ามจุดและต้องมีการขออนุมตัิท า Whitewash เพราะจริงๆ แล้วบริษัทฯ อยู่ในตลาดทุน 
เร่ืองทนุจึงไมน่า่จะเป็นปัญหาส าคญั 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: เท่าที่สอบถามจากกลุม่ FCL ได้รับทราบว่า กลุม่ FCL มีงบประมาณใน
การลงทนุแตล่ะครัง้ โดยจะก าหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งกลุม่ FCL ได้แจ้งความประสงค์ในการ
ลงทนุว่าจะลงทนุซือ้หุ้นตามงบประมาณนี ้โดยก่อนจะตกลงที่จะลงทนุกนันัน้ ได้มีการเจรจากนัหลายครัง้
เพื่อให้ได้ราคาที่ดีและอยูภ่ายในวงเงินที่ก าหนด ดงันัน้ จึงเห็นได้วา่การลงทนุนัน้ไม่ได้ดทูี่สดัสว่นการถือหุ้น
เป็นเกณฑ์ แต่จะพิจารณาถึงงบประมาณและราคายตุิธรรมเป็นหลกั อย่างไรก็ดี หากกลุม่ FCL จะซือ้หุ้น
เพียงร้อยละ 24.99 ตามที่ผู้ ถือหุ้ นสอบถาม อาจมีข้อสงสัยได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์หรือไม ่ซึง่เป็นการด าเนินการท่ีไมเ่หมาะสมมากกวา่ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากกลุม่ FCL โดย FPHT เข้าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แล้ว FPHT จะถกูสัง่ห้าม
ขายหุ้นจ านวนดงักลา่วภายในระยะเวลา 12 เดือน (Silent Period) หรือไม ่ขึน้อยูก่บัวา่ ในวนัท่ีบริษัทฯ ยื่น
ขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนนัน้ ราคา 7.25 บาท ซึง่
เป็นราคาเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดย FPHT ถือเป็นราคาที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริษัทฯ หรือไม่ หากราคาดงักลา่ว (7.25 บาท) เป็นราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด FPHT จะถกู
สัง่ห้ามขายหุ้นจ านวนดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน นบัจากหุ้นดงักลา่วเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้ นในส่วนดังกล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน FPHTสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย  

 นายสถาพร ผังนิรันดร์:  หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่อนมุตัิวาระดงักลา่ว จะเกิดผลอย่างไรกบับริษัทฯ 
หากวาระหนึ่งวาระใดไม่ผ่าน จะมีผลให้วาระอื่นๆ ไม่ผ่านไปด้วยหรือไม่  กรณีดังกล่าวเสมือนเป็นการ
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นต้องอนมุตัิ นอกจากนี ้การเข้ามาของกลุม่ FCL ถึงร้อยละ 29.51 นัน้ เกินกวา่ร้อยละ 25 ก็
สามารถใช้สทิธิ Veto ในหลายกรณีได้ จึงขอทราบความเห็นของบริษัทฯ เก่ียวกบัประเด็นนี ้

ประธานฯ: การที่บริษัทฯ แจ้งว่าวาระใดเก่ียวโยงกันอย่างไรนัน้ เป็นการแจ้งให้ทราบ ซึ่งล้วนแต่เป็น
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในการพิจารณา โดยกรรมการทุกท่าน กรรมการอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระนัน้จะท าหน้าที่อย่างดีที่สดุเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น แต่อ านาจในการตดัสินใจทัง้หมดเป็นของผู้
ถือหุ้น 

นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม: ชีแ้จงเสริมว่า การซือ้หุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 นัน้มีความส าคญัอยู่แล้ว โดยที่
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะก็ได้พิจารณา และรับทราบเงื่อนไขตาม
กฎหมายเป็นอย่างดีส าหรับประเด็นดงักลา่ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความเห็นว่า FCL นัน้มาเพื่อช่วยเสริม
ให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่ก้าวหน้า โดยอาศยัประสบการณ์ และ Know-How ที่มีให้เป็นประโยชน์มากกว่า  
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นายปณต สิริวัฒนภักดี: กลา่วเสริมว่า หากผู้ ถือหุ้นอนุมตัิวาระดงักล่าว ทางบริษัทฯ ซึ่งมีคณะท างาน
และผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ จะด าเนินการตามแผนการท่ีวางไว้ให้ดีที่สดุด้วยความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จ
ขององค์กร แต่หากผู้ ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระ บริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทฯ  จะเป็นมีแผนการ
อยา่งไรตอ่ไป 

 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: อยากทราบว่าใครเป็นผู้ ถือหุ้นที่แท้จริงของกองทุนส่วนบุคคล Well Base 
Development Limited เนื่องจากกองทนุดงักลา่วถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวนมาก และจะมีผลต่อกระทบต่อ
บริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไร 

นายปณต สิริวัฒนภักดี: บริษัทฯ ได้สอบถามไปยงักองทุนดงักลา่ว ซึ่งได้ยืนยนัว่า ผู้ ถือหุ้นของกองทุน 
ไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ  

 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: การท่ีกลุม่ FCL กลา่ววา่จะไมเ่ข้ามาเปลีย่นแปลงนโยบายในธุรกิจหลกัอยา่ง
มีนยัส าคญัและเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ในบริษัทฯ แตห่ากเกิดการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบ
อยา่งไรตอ่ผู้ ถือหุ้น 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: การที่กลุ่ม FCL กล่าวว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนในการ
ด าเนินธุรกิจหลกันัน้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายในการที่ผู้ ถือหุ้นที่จะเข้ามาซือ้หุ้ นในบริษัทจด
ทะเบียนโดยขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (ตามแบบ 247-7) ซึ่งจะชีแ้จงถึง
แนวคิด นโยบาย และเหตผุลในการเข้ามาลงทนุ และผู้ขอผ่อนผนัได้น าสง่แบบฟอร์มดงักลา่วให้ส านกังาน 
กลต. แล้ว นอกจากนี ้หากมีเหตุจ าเป็นที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการด าเนินธุรกิจ วาระ
ดงักลา่วจะต้องกลบัเข้ามาผา่นความเห็นชอบและการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นอีกครัง้เสมอ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:กลุม่ FCL จะเข้ามาเป็น Strategic Partner กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน
หรือไม ่

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์: ในการเข้าลงร่วมลงทนุเป็น Partner กบับริษัทฯ ในครัง้นี ้ทางกลุม่ FCL ยงัมิได้
คิดและพูดคุยกับบริษัทฯ ว่าร่วมทุนกนัไปเป็นระยะเวลานานเท่าไร แต่ในขัน้นี ไ้ด้มีการหารือเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัตอ่ไปในอนาคตอยา่งไร โดยกลุม่ FCL จะพิจารณาทัง้แง่กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ในการ
ลงทนุ และสร้างฐานระยะยาวในประเทศไทย 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร: หากกลุม่ FCL ไม่เข้ามายุ่งเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษัทฯ แล้ว จะเกิด
การผนกึก าลงัของธุรกิจ (Synergy) ได้อยา่งไร 

นายธนพล ศิริธนชัย:  แม้ว่าทางกลุ่ม FCL จะมิได้สง่ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ก็จะมี
การประสานงานกบัผู้บริหารระดบัสงูเข้ามาถ่ายทอดมมุมองและประสบการณ์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนบัสนุน
ให้คณะท างานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบตัิการหลกัให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ เช่น ในโครงการจดัตัง้กอง 
REIT นัน้ อาจจะมีการตัง้คณะท างานพิเศษของกลุ่ม FCL ขึน้เพื่อมาให้ค าปรึกษาแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะ 
หรือในโครงการอาคาร Commercial หรือ Residential ก็อาจให้ค าปรึกษาเก่ียวกับรูปแบบและเทคนิค
ใหม่ๆ  เป็นต้น 



 

   

 

 

19/33 
 

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์: กลา่วเสริมวา่ การท่ีกลุม่ FCL ได้เข้าไปลงทนุซือ้กิจการในหลายประเทศ ทัง้ใน
ประเทศออสเตรเลยี ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงธุรกิจโรงแรมและ Service Apartment ในประเทศองักฤษ 
กลุม่ FCL ก็จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เหลา่นัน้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย เช่น การด าเนินโครงการ FYI 
ของบริษัทฯ กลุม่ FCL ก็จะสามารถแบง่ปันประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นการผนกึก าลงั
ของธุรกิจ (Synergy) ในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึน้  จะเห็นได้ว่ากลุม่ FCL จะเข้ามาร่วมกนับริหารงานในระดบั 
Working Team มากกวา่ 

 นายธารา ชลปราณี: ส าหรับการพิจารณาวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนและการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) เหตุใด UV ซึ่งเป็น
บริษัทแมข่องบริษัทฯ จึงไมถื่อเป็นผู้ ถือหุ้นผู้มีสว่นได้เสยี 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: ในการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV บจก. อเดลฟอส ซึ่งเป็น
ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียของ UV ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ดงันัน้ เสียงที่อนมุตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ของ UV นัน้ จึงเป็นเสียงบริสทุธ์ิ ปราศจากผู้มีสว่นได้เสีย และไม่ว่าเสียงที่ UV ได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
UV จะเป็นอย่างไร จะอนมุตัิหรือไม่ก็ตาม ผลการลงคะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนเสยีงบริสทุธ์ิที่สามารถน ามา
ค านวณในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้เพื่อมิให้เป็นการตดัสิทธิเสียงของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของ 
UV ดงันัน้ จึงไม่ถือว่า UV เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในการลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี ้
ผู้ ถือหุ้นของ UV ที่พิจารณาและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ในรอบเช้าที่ผ่านมานัน้ได้
ลงคะแนนเสยีงโดยชอบ และอนมุตัิรายการนีแ้ล้ว 

ภายหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุลงมติวาระ
ที่ 3 ถึงวาระท่ี 6 เป็นรายวาระแยกตา่งหากจากกนั 

ในการนี ้กรรมการท่ีเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยง และมีสว่นได้เสยีในการพิจารณาวาระดงักลา่ว รวม 4 ทา่น คือ 
นายปณต สิริวฒันภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้ออกจากห้อง
ประชมุ ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ กลา่วว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 3 ,257,079,735.75 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11 ,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ได้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

ในการนี ้ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วและ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกคา่สินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทฯ ไมเ่รียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทฯ 
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ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ  สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท
ด าเนินการดงักล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว
สามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 271 ราย 1,263,804,103 เสยีง 99.80572 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 2,450,100 เสยีง 0.19349 
งดออกเสยีง 2 ราย 9,960 เสยีง 0.00079 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,266,264,163 เสยีง  

หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวฒันภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง ทนุจด
ทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้อนมุตัิให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   11,037,670,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่น บาท) 

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

 มลูคา่หุ้นละ 4.75 บาท (สีบ่าทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 2,323,720,000 หุ้น (สองพนัสามร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ด

แสนสองหมื่น หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น (       - )” 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272 ราย 1,263,810,863 เสยีง 99.80626 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 2,453,300 เสยีง 0.19374 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสยีง  

 
หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  

(1) นายปณต สิริวฒันภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย 
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวนไมเ่กิน 685,700,997 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมลูคา่เทา่กบั 4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี ้บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นเพิ่มทนุ
ของบริษัท (Share Subscription Agreement) กบั FCL ซึง่เป็นบริษัทแมข่อง FPHT ส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว 
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นอกจากนี ้หากในวนัท่ี FPHT ช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ราคา 7.25 บาทตอ่หุ้น หากราคาดงักลา่ว
ต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ อาจเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมีผลกระทบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว ซึง่ใน
การบนัทึกบญัชีที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

ทัง้นี  ้ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนั
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน 
รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่น
ค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 

จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 

ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 3,208,500 เสยีง 0.25338 

งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสยีง  

หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวฒันภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามที่ FPHT ประสงค์จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการ (Whitewash) ซึ่งแบบหนงัสือขอมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเรียก
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นเก่ียวกบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่ว
ตามหลกัเกณฑ์ในการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ดงันี  ้

(1)  เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

 เพื่อน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ใหม่ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่ใน
ระหวา่งการด าเนินการในปัจจบุนัของบริษัทฯ  

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรพัย์เสนอขายใหแ้ก่ FPHT 

 เนื่องจาก FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหาร
จดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่โลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทนุ ท า
ให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้ นเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจัดการ
โครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที่บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการ ทัง้ในสว่น
ของโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ประมาณเดือนมิถนุายน ปี 2559 และโครงการสามย่านที่จะมีการขออนมุตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นี ้โดยบริษัทฯ และ FCL จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้
เทคโนโลยีการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะสง่ผู้บริหาร
หรือพนกังานที่มีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชมุ หารือและแบง่ปันประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจดัการของ
บริษัทฯ ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง FPHT กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
และข้อตกลงทีมี่นยัส าคญัระหว่างกนั 

 FPHT เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL โดย FCL เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสมัพนัธ์
ดงันี ้ 

o นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ TCC Asset Limited (“TCCA”) และ 
InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ FCL ในปัจจุบัน (TCCA และ IBIL 
ถือหุ้ นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับ
กรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ (อันได้แก่ นายปณต สิ ริวัฒนภักดี  นายฐาปน  
สริิวฒันภกัดี และนายโชติพฒัน์ พีชานนท์) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดงันี ้
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บริษัทฯ  UV ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกนั ดงันี ้

ช่ือกรรมการ 
FCL 

(บริษัทแม่
ของ FPHT) 

FPHT  
(ผู้ขอผ่อน

ผัน) 
บริษัทฯ 

UV 
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - -  * 

นายปณต สิริวฒันภกัดี  - * * 
นายโชตพิฒัน์  พีชานนท์  - * - 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  - * * 
หมายเหต ุ *กรรมการผู้ มีอ านาจผกูพนับริษัท 

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ เนือ่งจากการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ โดย 
FPHT รวมทัง้ความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทฯ ดงักล่าว 

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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FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในวัตถุประสงค์หลัก นโยบาย หรือ

แผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริษัทยอ่ย ทัง้ด้านการขยายการลงทนุ การปรับโครงสร้างองค์กร 

การบริหาร หรือการจ้างงาน การปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทัง้ ไม่มีแผนที่จะให้กิจการและบริษัท

ยอ่ยจ าหน่ายทรัพย์สินหลกัของกิจการและบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากแผนการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์

ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น 

โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลบั และโครงการโกลเด้น วิลเลจ อ าเภอบ้างฉาง จังหวัด

ระยอง รวมถึงโครงการสาทร สแควร์ ซึ่งจะให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 

เมื่อการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(5) ความเห็นที่เสนอต่อผูถื้อหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนมุติัให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่โดยไม่ต้องท าค า

เสนอซ้ือหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัทฯ พร้อมทัง้เหตผุลในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 

ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุน) เนื่องจากบริษัทฯ 

พิจารณาแล้วเห็นว่า FCL ซึ่งเป็นบริษัทแมข่อง FPHT มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการพฒันาและ

บริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว่โลก รวมถึงมีความพร้อมด้าน

เงินทนุ ท าให้บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการบริหาร

จดัการโครงการที่มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ที่บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการ 

รวมถึงบริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุมาใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนบัจาก FPHT ได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงอย่างมี

นยัส าคญัในวตัถปุระสงค์หรือนโยบายหลกัในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเว้นแต่เป็น

การปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั หรือ

เพื่อให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกิจการและบริษัท

ยอ่ยเป็นส าคญั 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 

(Whitewash) ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 271 ราย 1,260,675,663 เสยีง 99.55866 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 3,208,500 เสยีง 0.25338 
งดออกเสยีง 1 ราย 2,380,000 เสยีง 0.18795 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสยีง  

หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  

(1) นายปณต สิริวัฒนภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  

ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 เสร็จสิน้ลงแล้ว บริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ 

นายปณต สริิวฒันภกัดี นายฐาปน สริิวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ และนายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กลบัเข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่ งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ งสินทรัพย์ และ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ และนางสาวจิรยง อนมุานราชธน 

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่ง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่เก่ียวข้องกับการรายการดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียก

ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ และนางสาวจิรยง อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน

จาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน (พืน้ที่บริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกับ

อาคารจตัรัุสจามจรีุ) โดยมีมลูคา่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมลูค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้าน

บาท โดยการร่วมทนุกบับริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จ ากดั และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ ได้รับ

สทิธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยการเข้าลงทนุในบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ 

กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 จ านวนหุ้นที่

ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่โดยมลูคา่เงินลงทนุในสว่นของบริษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่จะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จากการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้

มีอ านาจควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานท่ีจะเป็นผู้ด าเนินโครงการ 
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เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

1) การเข้าท ารายการต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่น
ได้เสีย และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 UV ถือหุ้ นบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 55.73)  

2) การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่ FPHT และ
การผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

3) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT จะต้องได้รับการอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจะต้องยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิและบริษัทจัดตัง้ขึน้ใหม่ร่วมกันเป็นผู้พฒันา
และด าเนินการโครงการสามยา่น 

ประโยชน์และผลกระทบของการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น มีดงันี ้

ประโยชน์และข้อดีของการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 

1) เป็นการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ และมีท าเลที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

2) เป็นการเพิ่มสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรายได้ระยะยาวต่อเนื่องไปในอนาคต  เพิ่มรายได้เช่าพืน้ที่และการ
ให้บริการ 

3) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าครอบคลมุทัง้ในสว่นของที่อยูอ่าศยัและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม 

4) บริษัทฯ จะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีอตัราผลตอบแทน ( IRR) ~ร้อยละ 10.5 -11.5  ซึ่งสงู
กว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9  ปี (ไม่รวม
ระยะเวลาก่อสร้าง) 

ผลกระทบและความเสีย่งจากการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 

บริษัทฯ มีความเสีย่งกรณีที่ผลการด าเนินการของโครงการไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  ซึง่เป็นลักษณะปกติ
ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป เช่น กรณีก่อสร้างไม่เสร็จภายใน 4 ปี  กรณีภายหลังการเปิด
ด าเนินการ และมีอตัราผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรืออตัราผู้ใช้บริการ ไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้  
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การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) 
ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558  การเข้าลงทุนโครงการสามย่านดงักลา่ว จะมีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 
เทา่กบัร้อยละ 60.23 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
ได้แก่ รายการท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ได้อนมุตัิการลงทนุก่อสร้างโรงแรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ใน
โครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ่งตัง้อยู่บริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มูลค่าก่อสร้าง
รวมประมาณ 866.99 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2558 ซึ่งเทา่กบัร้อยละ 4.12 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 64.34 ซึ่งมีขนาดรายการ
มากกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ100 ถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 1  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ เป็นเหตุให้การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงเทา่กบัร้อยละ 24.74 
ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 
รายการซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้อนมุตัิการจ าหน่ายที่ดินเปลา่อ าเภอ
ทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนือ้ที่ 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สริิทรัพย์พฒันา 5 จ ากดั (ผู้ชนะการประมลูที่เสนอราคาซือ้
ที่ดินดังกล่าวในมูลค่า 127.00 ล้านบาท) ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2558 และรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้นี ้จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 อันได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) อนัได้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึง่มีขนาดรายการร้อยละ 62.74 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั) รายการเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการ
รวมเทา่กบัร้อยละ 89.13 ซึง่มีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนัต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิ
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บั
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

3) จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการ 
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สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน (บญัชี 1) 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในโครงการสามย่านต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ FPHT และ ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ให้แก่ FPHT และคณะกรรมการตามมาตรา 43 แหง่พระราชบญัญตัิการให้เอกชน
ร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิร่วมกับบริษัทจัดตัง้ขึน้ใหม่
สามารถรับสทิธิในการเป็นผู้พฒันาและด าเนินการโครงการสามยา่น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ 
ตามหนงัสือรับรองของบริษัทฯ ให้ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ
ดงักลา่วข้างต้น รวมถึงให้มีอ านาจติดต่อให้ข้อมลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหนว่ยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนด าเนินการอื่นใด
ที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการส าเร็จลลุว่ง 

สารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 2) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชชยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั ได้
น าเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น ซึ่งเข้าขา่ยเป็นรายการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 

การเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น มีข้อดีและข้อเสยี ดงันี ้

ข้อดีและข้อเสยีในการเข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) เป็นการเพิ่มสนิทรัพย์ที่มีศกัยภาพและสร้างรายได้ระยะยาวแก่บริษัทฯ  

2) หากผลประกอบการเป็นไปตามประมาณการ โครงการสามย่านจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริษัทฯ  
เนื่องจากมีผลตอบแทนสงูวา่อตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าที่คาดหวงั  

3) เป็นไปตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  

4) ลดการพึง่พิงรายได้จากการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเพียงอยา่งเดียว  

5) สามารถรับรู้ยอดขายและก าไรของบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

6) สามารถขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์โดยการพฒันาโครงการซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
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ข้อเสยี 

1) ใช้เงินลงทนุสงูและมีระยะเวลาคืนทนุนานกวา่โครงการพฒันาที่อยูอ่าศยัแนวราบ 

2) สามารถรับรู้รายได้จากโครงการสามยา่นภายหลงัจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และโครงการได้
เร่ิมด าเนินงานเชิงพาณิชย์ 

3) ในการระดมทนุเพื่อท ารายการนัน้สง่ผลกระทบด้าน Control Dilution และ Earning Dilution  

ข้อดีและข้อเสยีในการไมเ่ข้าท ารายการ 

ข้อดี 

1) บริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่น
เพิ่มขึน้ 

2) บริษัทฯ สามารถน าเงินมาใช้ในการช าระคืนเงินกู้ เจ้าหนีส้ถาบันการเงินและลดภาระดอกเบีย้ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบตอ่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ข้อเสยี 

1) บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการลงทนุในสนิทรัพย์ที่มีศกัยภาพและสร้างรายได้ระยะยาว 

เนื่องจากข้อดีจากการเข้าท ารายการมีมากกวา่ข้อเสยี ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสม 

 ความเหมาะสมของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั มีข้อดีและข้อเสยี ดงันี ้

ข้อดี  

เป็นการเข้าถึงโครงการอสงัหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีศกัยภาพเนื่องจาก ทิพย์พฒัน อาร์เขต เป็นคูส่ญัญา
รายเดียวที่มีสทิธิในการพฒันาโครงการสามยา่น 

ข้อเสยี 

ผลกระทบจากอ านาจการต่อรองในการเจรจาเง่ือนไขตา่งๆ การเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ได้แก่ 
ทิพยพฒัน ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุม่นายเจริญ สริิวฒันภกัดีเช่นเดียวกนักบับริษัทฯ และ UV อาจท าให้
เกิดข้อสงสยัตอ่อ านาจการตอ่รองในการเจรจาราคาและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการเข้าร่วมลงทนุในบริษัท
ที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ และการขอเช่าช่วงสิทธิการใช้ประโยชน์ของโครงการสามย่านกบัทิพยพฒัน ซึ่งเป็นผู้ รับ
โอนสทิธิการสญัญาให้สทิธิใช้ประโยชน์โครงการสามยา่นจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เนื่องจากการเข้าท ารายการกับ ทิพย์พัฒน อาร์เขต และกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ มากกว่า
ข้อเสยี ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม 
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 สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวนัน้เหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
ดงัตอ่ไปนี ้

1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการมีมูลค่าประมาณ 1 ,262 - 537 ล้านบาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 11 (ปัดเศษ) ซึ่งสงูกว่าอตัราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 9 - 10 
ซึง่เป็นอตัราผลตอบแทนขัน้ต ่าที่คาดหวงัจากการเข้าลงทนุในโครงการสามยา่น 

2) เมื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียของการท ารายการดงักลา่ว ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการท ารายการนัน้มีมากกว่าการไม่ท ารายการ และข้อเสยีของการท ารายการนัน้เป็นสิง่ที่สามารถ
หลกีเลีย่งหรือจดัการได้ 

จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การเข้าท ารายเข้าลงทนุในสว่นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ร่วมกับ ทิพย์พฒัน อาร์เขต และกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิเพื่อพฒันาและด าเนินงานโครงการสามย่าน มี
ความเหมาะสม ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ผลเสีย ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงอนมุตัิการเข้าท ารายการการลงทนุ
ในโครงการสามยา่นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 นายธารา ชลปราณี :  โครงการสามย่านซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามกับคณะบญัชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
และอาคารจตัรัุสจามจรีุ ไมท่ราบวา่มีแผนท่ีจะเช่ือมตอ่กบัรถไฟฟ้าใต้ดินหรือไม่ 

นายธนพล ศิริธนชัย: ทางบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเช่ือมต่อจากรถไฟฟ้าใต้ดินไปยงัโครงการอยู่แล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษาข้อมลู โดยบริษัทฯ เห็นว่า มีความเป็นไปได้ในสองสว่น ได้แก่ ในสว่นแรก
คือ ทางเดินใต้ดิน โดยจะต้องท าการประเมินเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อม ซึ่งหากมิได้มีการวางแผนไว้ตัง้แตแ่รก 
อาจจะมีความยากล าบากและใช้ระยะเวลานาน ส่วนที่สองคือการเช่ือมต่อบนดิน ส่วนนีจ้ะเช่ือมตรงกับ
อาคารจตัรัุสจามจรีุ โดยไมต่ดัผา่นสะพานมิตรภาพไทย-ญ่ีปุ่ น 

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

นายธนพล ศิริธนชัย:  บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรม รวมถึงผลกระทบกับ
สิง่แวดล้อมประกอบด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศ หากมีการก่อสร้างใดๆ จะมีการเตรียมแผนผงัไว้แต่
ต้น แต่ประเทศไทยไม่มีการด าเนินการลกัษณะนัน้ หรือหากมีก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบ
อย่างไรหรือไม่ โดยในขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือน และจะทราบผลว่าบริษัทฯ จะใช้ทางเลือกใด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการ
วางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ใต้ดินอยู่แล้วจ านวน 2 ชัน้ โดยจะท าเป็นพืน้ที่จอดรถใต้ดิน และซุปเปอร์
มาร์เก็ต 
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 ธนากร เล็กวิจิตรธาดา : อยากทราบว่า ตวัเลข Internal Rate of Return (IRR) ที่ร้อยละ 11 นัน้ บริษัทฯ 
ค านวณอยา่งไร และจะน ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม ่(Consolidate)  

นายธนพล ศิริธนชัย: ค านวณจากประมาณการรายได้ตลอดอายุของโครงการจ านวน 13,000 ล้านบาท 
และรายได้ดงักลา่วจะน ามาอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย เนื่องจากถือวา่บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุ 

 นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์  : สว่นของพืน้ท่ีร้านค้านัน้ จะก าหนดราคาเทา่ไร 

นายธนพล ศิริธนชัย: เร่ืองราคาจะต้องพิจารณาตอ่ไปในอนาคต โดยต้องพิจารณาทัง้ลกัษณะและประเภท
ของร้านค้าและสภาพราคาของตลาดในขณะนัน้ๆ 

 นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์ :  อยากทราบวา่โครงการจะมีสิง่ใดที่สามารถดงึดดูลกูค้ามาจากศนูย์การค้าเอ็ม
บีเคเซ็นเตอร์ได้บ้าง  

นายธนพล ศิริธนชัย:  สิ่งที่น่าจะดึงดดูลกูค้าได้ก็คือสถานที่ตัง้ของโครงการบนถนนพระราม 4 ซึ่งจะเป็น
พืน้ทีที่นา่จะมีศกัยภาพ และโครงการจะมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่ส าคญัคือกลุม่นกัศกึษา อีกทัง้ในอนาคตยงั
จะมีรถไฟฟ้าเช่ือมตอ่ไปถึงถนนเยาวราชอีกด้วย ซึง่จะถือเป็นการขยายฐานลกูค้าได้อีกด้วย  

 นายธารา  ชลปราณี : รายได้ของโครงการสามยา่นแบง่ออกเป็นประเภทใดบ้าง และสดัสว่นเป็นเทา่ไร 

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: รายได้ของโครงการจะแบง่เป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คือ (1) รายได้จากอาคารพาณิชย์ 
(commercial building) เป็นรายได้ค่าเช่าระยะยาวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากโรงแรม 
ร้านค้า (retail) และส านกังาน คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ทัง้หมด และ (2) รายได้จาก
อาคารชดุ (condominium) จะเป็นรายได้จากการขายสิทธิการเช่าหรือให้เช่าระยะยาวแต่เก็บเงินเพียงคราว
เดียว มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ทัง้หมด 

 ผู้ถือหุ้น :  โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะไม่ค่อยท าโครงการอาคารชุด (condominium) แต่เหตุใดบริษัทฯ จึง
ตดัสนิใจท าโครงการสามยา่นในครัง้นี ้  

นายธนพล ศิริธนชัย:  โครงการสามย่านนีเ้ป็นโครงการที่มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  
Use) ซึ่งมิใช่มีส่วนของอาคารชุด (condominium) แยกออกมาต่างหาก แต่จะท าลกัษณะผสมผสาน ทัง้นี ้
เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่  
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติการเข้าลงทนุ
ในโครงการสามยา่น ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ส าหรับกรรมการที่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยง และมีสว่นได้เสยีในการพิจารณาวาระดงักลา่ว รวม 4 ท่าน คือ 
นายปณต สิริวฒันภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้ออกจากห้อง
ประชมุ ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 273 ราย 1,266,254,963 เสยีง 99.99927 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 3,200 เสยีง 0.00025 
งดออกเสยีง 1 ราย 6,000 เสยีง 0.00047 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,266,264,163 เสยีง  

หมายเหต ุ กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี ้ทัง้หมด 4 ท่าน ได้แก่  
(1) นายปณต สิริวฒันภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิชัย  
ชยัเกรียงไกร ได้ออกจากห้องประชมุในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ 

เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 16:45 น. 

 

 

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ / 
 (นายวันชยั ศารทลูทตั)  ประธานท่ีประชมุ 

   
ลงชื่อ       กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
    (นายธนพล   ศิริธนชยั)  (นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร)  

   
ลงชื่อ  เลขานกุารบริษัท / 
 (นายก าพล ปญุโสณี) ผู้บนัทกึการประชมุ 

 


