
เอกสารแนบ 1 
 

10 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2557 

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ณ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ประธานท่ีประชุมกลา่วต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ยนูิ
เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2557 โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 103 ราย รวมจ านวนหุ้น 
3,488,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18245 และมีผู้มอบฉนัทะ จ านวน 236 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,375,765,298 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 71.957 จ านวนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 339 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,379,253,642  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ซึง่มีจ านวนผู้ ถือ
หุ้นเกินกวา่ 25 รายและมีจ านวนหุ้นรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2557 โดยก่อนที่จะเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ขอแนะน ากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายทรงพล รัตนสวุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ 
2. นายสทิธิชยั เสรีพฒันะพล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณและบญัชี 
3. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
4. นายพรชยั เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคา 
1. นายประเสริฐ ภทัรดิลก ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
2. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ทีป่รึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวตัรและเพียงพนอ จ ากดั 

ประธานที่ประชุมขอให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้านกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงวิธี
ปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 
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คณุวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงขัน้ตอนของการประชุม ทัง้ในสว่นของการลงคะแนนเสยีง การนบัคะแนนเสียงและสทิธิ
ของทา่นผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะด าเนินไปโดยเรียงล าดบัวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม
รวมทัง้สิน้ 6 วาระ 

 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทกุท่านที่เข้าร่วมประชุมทราบ หากใน
วาระใดที่ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง บริษัทจะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอก
ฉ นั ท ์อ น มุ ตั ิ แต่ ถ้ ามี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า น ใด ไม่ เห็ น ด้ วย ห รือป ระส ง ค์ จ ะงดออก เสี ย งขอ ใ ห้ ท่ าน ผู้ ถื อหุ้ น  
กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรือกาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องงดออกเสยีงของบตัรลงคะแนนที่
ได้แจกให้ และยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบตัรเพื่อน ามานบัคะแนน ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย
หรือไมอ่อกเสยีงจะถือวา่อนมุตัิ 

 ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดห้ามออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
 การลงคะแนนเสียงให้นบัหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนนเสียง ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่สามารถท าการแยกการ

ลงคะแนนเสยีงได้ 
 ส าหรับการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ จะนบัตามวาระการประชมุทีละวาระ ตามใบลงคะแนนท่ีทา่นได้สง่มอบให้กบั

เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ 
แบบ ค. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วได้น าสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่บนัทึกคะแนนไว้แล้ว โดยจะน าคะแนนเสียงของทา่นผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยและที่งดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของที่ประชุมในแตล่ะวาระ และเพื่อไมใ่ห้ที่ประชุม
ต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุม
ถดัไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุม
ก่อนหน้านี ้

 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลงัการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ท่านยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของทา่นได้นบัตัง้แตร่ะเบียบวาระท่ีทา่นได้เข้าร่วมประชมุนัน้ๆ เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ประธานที่ประชุมจึงได้ขอเรียนเชิญ
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นผู้สงัเกตกุารณ์การนบัคะแนน ร่วมกบันางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัดิ์ ตวัแทนจากบริษัท วีระวงศ์, 
ชินวตัรและเพียงพนอ จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย โดยในการนีม้ีผู้ ถือหุ้น 1 ราย อาสาท าหน้าที่เป็นผู้สงัเกตการณ์การตรวจนบั
คะแนน 

  ประธานที่ประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่  35/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  21 

เมษายน 2557 

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  ครัง้ที่ 35/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 และได้มีการจดัท ารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.univentures.co.th) 
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนาการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ  1 ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือบอก
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กลา่วเรียกประชุมในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้ นประจ าปีครัง้ที่ 35/2557 ได้
บนัทึกไว้ถกูต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว  

ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนีแ้ละมีค าถาม ค าตอบโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง  
 แนะน าว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 35/2557 หน้าที่ 15 การเว้นวรรคตอนเร่ืองมูลค่า

การให้เช่าอาคารปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพลก็ซ์ อาจท าให้เกิดความสบัสนแก่ผู้ ถือหุ้นและเสนอแนะว่าบริษัทควรบนัทึกค าถาม
ที่เกิดขึน้ในการประชมุให้ครบถ้วน 

 ขอสอบถามกรณีการบนัทกึบญัชีของบริษัทในสว่นของรายได้ของบริษัทตามทีค่ณุสทิธิชยั เสรีพฒันะพล ได้ชีแ้จงฐานะ
การเงินของบริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั  

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  
 ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน า โดยทางเลขานกุารบริษัทจะน าไปปรับแก้เร่ืองการเว้นวรรคตอนของรายงานการ

ประชมุ หน้าที่ 15 ตอ่ไป  
 ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทได้สรุปข้อมลูฐานะการเงินดงักลา่วและข้อมลูที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้สอบถามได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี

และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นไปศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิ โดยมติในวาระนี ้
ต้องใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 35/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจันทร์ที่ 
21 เมษายน 2557 ตามที่เสนอด้วยเสียงข้างมากดงันี  ้
เห็นด้วย 288 ราย จ านวน 1,368,375,878 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.76210 

ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จ านวน 2,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00014 
งดออกเสยีง 97 ราย จ านวน 17,149,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.23776 
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด 1,385,527,378  เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมกับกองทรัสต์เพื่อการ 
 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โดยในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัท เลิศรัฐการจ ากัด 

ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จะเป็นผู้เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินให้เช่าอาคาร
ส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์ค 
เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์แก่ทรัสตีซึ่ งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่ งถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

 
 ประธานที่ประชุมขอให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอ
รายละเอียดวาระนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รายงานให้ที่ประชมุทราบถึง รายละเอียดเก่ียวกบัการเข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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การเข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่จะน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ประกอบไปด้วย การเข้าท ารายการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท 
และบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท แผน่ดินทองฯ”) ซึง่เป็นไปตามนโยบายของกลุม่
บริษัทที่ต้องการขยายการลงทุนและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ปัจจุบนัรายได้หลกัที่มาจากธุรกิจ
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากเพื่อพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ การจ าหน่ายสินทรัพย์เข้า
กองทรัสต์ในครัง้นี ้จะท าให้บริษัท และบริษัท แผ่นดินทองฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการ ได้แก่มีเงินสดหรือเงินทุน
เพิ่มขึน้เพื่อใช้ลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  ตามแผนการลงทนุในอนาคต สามารถน าเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ย
สนิทรัพย์ไปช าระคืนเงินกู้ยืมที่เก่ียวข้องกับสนิทรัพย์ที่จ าหนา่ยไป ท าให้ภาระหนีล้ดลง และสามารถกู้ยืมเงินใหมไ่ด้เพิ่มขึน้ ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของรายได้ค่าเช่าในอนาคตจากการเป็นผู้ ให้เช่าอาคารโดยตรง อีกทัง้จะมีรายได้
เพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทยอ่ยซึง่อยูร่ะหวา่งการจดัตัง้ได้รับการวา่จ้างให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ อยา่งไรก็ดี รายการให้เช่าช่วง ให้
เช่า และจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจะขึน้อยู่กับข้อก าหนด และเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้อง และยังอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ สญัญาเช่า สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาตกลงกระท าการ และ
สญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้องระหวา่งบริษัท เลศิรัฐการ จ ากดักบัทรัสตีซึง่กระท าในนามและเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ส าเร็จ
ครบถ้วน 

2. บริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ได้รับอนมุตัิให้จัดตัง้และได้รับความเห็นชอบให้จัดการทรัสต์
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3. มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 

4. มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 

ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
อื่นๆ ของบริษัท และบริษัท แผ่นดินทองฯ ซึง่จะได้พิจารณาตอ่ไปในวาระที่ 3 นัน้ มีมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,700 ล้านบาท และไมต่ ่า
กว่า 5,500 ล้านบาท ตามล าดับ โดยทัง้สองรายการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547  โดยในการค านวณขนาดรายการซึง่อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 มีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 11.84 และไม่ต ่ากว่าร้อยละ 24.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามล าดบั อย่างไรก็ดี เนื่องจากมลูคา่ในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วของบริษัทและบริษัท แผ่นดินทองฯ ข้างต้น เป็น
มลูค่าขัน้ต ่าซึ่งเป็นมลูค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์โดยมลูค่าดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัการตกล งกัน
ของคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง ประกอบกบัการพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้ 

ในการนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการดงักลา่วต่อผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา
อนมุตัิการท ารายการ ดงันัน้ เพื่อเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน ประธานท่ีประชมุจึงได้ขอให้ คณุจิรยง อนมุานราช
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ธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงลกัษณะของการท ารายการและรายละเอียดการท ารายการต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คุณจิรยง อนุมานราชธน ได้ชีแ้จงลกัษณะของการท ารายการประเภทและขนาดรายการ ประโยชน์ของการท ารายการ 
เง่ือนไขการท ารายการต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยรายละเอียดของการเข้าท าธุรกรรมกับกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุและสารสนเทศรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึ่งสนิทรัพย์และ
รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  ตาม
เอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ นอกจากนี ้เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเป็นไปอย่างคลอ่งตวัเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจใน
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สนิ การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน และการท ารายการ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียด และมูลค่าของธุรกรรมที่เข้าท ากับทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ และคูส่ญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การเจรจาตอ่รอง การเข้าท าสญัญา การลงนามใน
เอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสาร
การขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
 
คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ได้เชิญ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก จาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด สรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เก่ียวกบัการท าธุรกรรมของบริษัทย่อยของบริษัทกบัทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

คุณประเสริฐ ภทัรดลิก ชีแ้จงวา่การอนมุตัิให้ บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมการให้เช่า
ช่วงสทิธิการเช่าท่ีดินให้เชา่อาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆของโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์แก่ทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่
ทรัพย์สนิของบริษัท มีความเหมาะสมเพราะการด าเนินการดงักลา่วมีประโยชน์ตอ่บริษัทโดยสรุป ดงันี ้

1. สอดคล้องกบันโยบายการขยายการลงทนุกบัอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องของบริษัท 

2. ท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้จ านวนมากทนัทีเพื่อใช้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  ตอ่ไป 

3. มีความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการใหมจ่ากการช าระคืนหนีเ้ดิม ด้วยเงินที่ได้จาก
การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นี ้

4. ลดความเสีย่งจากการด าเนินงานในอนาคต 

5. มีรายได้จากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

6. ไม่มีภาระภาษีจากก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในทนัที  ณ วนัที่เข้าท ารายการแต่จะทยอยเสียภาษีตาม
รายได้ที่จะทยอยรับรู้ตลอดอายขุองการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่า 

ทัง้นี ้รายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ของบริษัทกรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (เอกสารแนบ 4 ของเอกสารแนบ
หนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2557) 
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ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้และมีค าถาม ค าตอบโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นยงัไม่ได้ไปถือหน่วยลงทนุในกองทรัสต์แต่ได้
อนมุตัิในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีใ้ห้บริษัทกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์จะเป็นการสอดคล้องกนัหรือไม ่
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานฯ ชีแ้จงวา่ สอดคล้องกนัเนื่องจากบริษัทจะได้ประโยชน์จากการถือหนว่ยลงทนุในกองทรัสต์ซึง่
จะพิจารณาตอ่ไปในวาระท่ี 4 และการด าเนินการดงักลา่วยอ่มเป็นประโยชนตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่  
 มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่บริษัทจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของกลุม่บริษัท อาทิการควบรวมบริษัท แผน่ดินทองฯ กบับริษัท 

เพื่อให้เกิดการประหยดัในแง่ของขนาดธุรกิจ (Economy of scale) และการประหยดัคา่ใช้จ่าย เช่น คา่ตรวจสอบบญัชี  
 รายการให้เช่าช่วง ให้เช่า และจ าหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วและรายการให้เช่าช่วงและจ าหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัท 

แผน่ดินทองฯ ในมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,700 ล้านบาท และไมต่ ่ากวา่ 5,500 ล้านบาท มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นส าหรับค าแนะน า และขอรับความคิดเห็นของ 
ผู้ ถือหุ้ น เร่ืองการพัฒนาโครงสร้างของกลุ่มบริษัท และได้ชีแ้จงว่า มูลค่า 2,700 ล้านบาทในการเข้าท ารายการของ  
บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด และมูลค่าการเข้าท ารายการของบริษัท แผ่นดินทองฯ ซึ่งไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท นัน้เป็นราคาที่
เหมาะสมและสงูกวา่ราคาประเมินตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่จะให้ผลดีในเร่ืองของการน าเงินดงักลา่วมา
ช าระหนีข้องสองบริษัท ซึ่งจะลดภาระดอกเบีย้ที่บริษัทต้องจ่าย  ภายหลงัจากช าระหนีเ้งินกู้แล้วทัง้สองบริษัทยงัมีเงินเหลอืซึ่ง
จะน ามาพฒันาโครงการในอนาคตตอ่ไป   

คุณสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในการเข้าถือหน่วยลงทนุทัง้ของบริษัทและบริษัท แผ่นดิน
ทองฯ นัน้ เหตใุดจึงก าหนดการเข้าถือขัน้ต ่าไว้ที่ร้อยละ 30 หากบริษัทถือมากกว่าร้อยละ 30 อาจสง่ผลดีในการจองซือ้หน่วย
ลงทนุมากกวา่หรือไม่ 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า การเข้าถือหน่วยลงทุนในสดัส่วนดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม หาก
บริษัทเข้าถือมากกวา่นีบ้ริษัทมีภาระในการหาเงินมาลงทนุเพิ่มขึน้ 
คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ การเข้าถือหน่วยในสดัสว่นดงักลา่วจะท าให้เกิด
การกระจายหุ้น (Free float) ไปยงัรายยอ่ยได้มากขึน้ 
คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 
คณะกรรมการและผู้บริหารได้ค านึงกระแสเงินสดในการที่สองบริษัทได้รับกลบัคืนมาหลงัจากการเข้าถือหน่วยลงทนุในทรัสต์
และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ ถือหุ้ นจะได้ รับและมีกระบวนการตรวจสอบการท างานตามขัน้ตอนที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของทัง้สองบริษัทได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ทัง้อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ มีศักยภาพทัง้ในด้านที่ตัง้ 
ผลตอบแทนค่าเช่า ศกัยภาพของผู้ เช่า การขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ะเป็นการเปิดโอกาสในการบริหารเงินให้มี
ศกัยภาพมากขึน้ซึง่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกบัผู้ ถือหุ้นอีกด้วย นอกจากนีก้ารตัง้กอง REIT นีเ้ป็นการก่อตัง้เพื่อสะท้อน
นโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึง่ต้องการพฒันาตลาดทนุให้มีผลติภณัฑ์ที่มีความ
หลากหลายและก่อให้เกิดความนา่สนใจในตลาดทนุไทยมากขึน้  

คุณสมบูรณ์ บุญวณิชย์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่เหตใุดสทิธิการเช่ามีประมาณ 26-27 ปีไมไ่ด้เหลอืถึง 30 - 40 ปี 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่เป็นสทิธิการเช่าที่เหลอือยูเ่ทา่นัน้ 
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คุณพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ที่ดินบริเวณที่ตัง้โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นที่ดินที่เช่า
หรือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท และพืน้ท่ีในการให้เช่าแก่ทรัสตีนัน้รวมพืน้ที่ของโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพหรือไม่ ส าหรับ
อาคารสาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ได้รวมพืน้ท่ีของโรงแรม ดบัเบิล้ย ูไว้ด้วยหรือไม ่
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ที่ดินซึ่งเป็นตัง้โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นที่ดินเช่า และ
พืน้ที่ในการให้เช่าของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ แก่ทรัสตีไม่รวมพืน้ที่ในส่วนของ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
ส าหรับของอาคารสาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ไมไ่ด้รวมพืน้ท่ีของโรงแรม ดบัเบิล้ย ู
คุณพงศธร วณิชเสถยีร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนัอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือ D/E Ratio 
ของบริษัทรวมกบับริษัท แผน่ดินทองฯ อยู่ทีอ่ตัราเทา่ไร และหากเราได้เงินทนุเพิ่มจากการเข้าท าธุรกรรมนี ้อตัราสว่นหนีส้นิต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น หรือ D/E Ratio ดงักลา่วจะลดลงหรือไม ่นอกจากนีบ้ริษัทมีโครงการท่ีจะท าในอนาคตอะไรบ้าง 
คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงนิ งบประมาณและบัญชี ชีแ้จงวา่ 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือ D/E Ratio ในภาพรวมของกลุม่บริษัท ยนูิเวนเจอร์รวมบริษัท แผ่นดินทองฯ เท่ากับ
อตัรา 1.3 เทา่ทัง้นี ้หากมีการลงทนุในกองทรัสต์จะมีผลท าให้ D/E Ratio เพิ่มขึน้เป็น 1.8 เทา่ แตอ่ยา่งไรก็ตามหากบริษัทมีการ
บริหารงานและมีผลประกอบการในแต่ละปีที่ดีขึน้ก็ย่อมจะส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น หรือ D/E Ratio จะ
ลดลงตามผลประกอบการในแตล่ะปี 
คุณปณต สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ 
บริษัทเช่ือว่าตามแผนธุรกิจของบริษัทจะมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่องซึ่งมีรายได้หลกัจากการขายคอนโดมิเนียมของบริษัท 
แกนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเม้นท์ จ ากดั ซึง่มีกลุม่ลกูค้าชดัเจนถึงแม้วา่การเติบโตของตลาดคอนโดมิเนียมอาจจะมีการชะลอตวับ้าง
แต่ในสว่นของบริษัทถือว่ายงัคงเติบโตประกอบกบัท าเลที่ตัง้ทรัพย์สินของบริษัทตามแผนธุรกิจก็เป็นท าเลที่มีศกัยภาพ อีกทัง้
การลงทนุในบริษัท แผน่ดินทองฯ ก็มีความชดัเจนและสร้างผลตอบแทนตามแผนที่วางไว้ในการปรับโครงสร้างและการพฒันา
โครงการที่มีศกัยภาพ นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัคงมีภาพลกัษณ์ที่ดีกบัตลาดในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพ
และหากรัฐบาลยงัวางแผนการพฒันาประเทศในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ก็จะเป็นตวัเสริมศกัยภาพของ
บริษัทตอ่ไป ดงันัน้ การเตรียมพร้อมเร่ืองทนุกบัเร่ืองทีมงานจึงเป็นสว่นส าคญัในการขยายงานตอ่ไปของบริษัท  

คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นวา่ การลงทนุในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ในอดีต
มีการใช้เงินลงทนุของบริษัทใกล้เคียงกบัจ านวนเงินท่ีได้มาขออนมุตัิในครัง้นีค้ือ 2,700 ล้านบาทคือมกีารใช้เงินลงทนุของ
บริษัทคือ 800 ล้านบาท และกู้ เงินประมาณ 1,300 ล้านบาท รวมเป็น 2,100 ล้านบาท ซึง่การลงทนุดงักลา่วจะต้องมีการสร้าง
ก าไรและมี value added ให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย 
คุณปณต สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ที่ผา่นมา
บริษัทได้พยายามให้ข้อมลูทีเ่พียงพอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ส าหรับในครัง้นีบ้ริษัทได้จดัเตรียมข้อมลูเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
รับทราบและคลายข้อสงสยัของการลงทนุในโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ตัง้แตเ่ร่ิมต้น โดยคาดหวงัวา่ข้อมลูที่ได้
จดัเตรียมมานีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นได้เป็นอยา่งดแีละก่อให้เกิดความมัน่ใจในการตดัสนิใจในการลงทนุตา่งๆ
ของบริษัทในอนาคต ทัง้นีค้ณุปณต สริิวฒันภกัดีได้กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้ความเช่ือมัน่และอนมุตัใิห้มีการลงทนุใน
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองที่ส าคญัเป็นอยา่งมากในการเร่ิมต้นท าธุรกิจซึง่ต้องมีความเช่ือมัน่และ
ได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากทา่นผู้ถือหุ้นในการพฒันาศกัยภาพในโครงการอื่นๆตอ่มา 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้กลา่วเสริมวา่ ค าวา่ value added คงไมไ่ด้หมายถึงเฉพาะแคผ่ลก าไรเทา่นัน้แต่
โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ยงัมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็น landmark ณ ใจกลางเมือง
และเป็นอาคารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอีกด้วย 
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คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้ชีแ้จงว่าโครงการปาร์ค 
เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ มีพีน้ท่ีเช่าจ านวน 56,000 ตารางเมตร แบง่เป็นพืน้ท่ีอาคารส านกังานให้เชา่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร 
พืน้ท่ีร้านค้าให้เช่าประมาณ 1,000 ตารางเมตรและมีพืน้ท่ีสว่นกลางประมาณ 28,800 ตารางเมตร 
ปี 2550 บริษัทได้รับสทิธิการเช่าที่ดินและเร่ิมการก่อสร้างอาคาร ตอ่มาในปี 2552 บริษัทให้สทิธิการเช่าระยะยาวกบัโรงแรมโอ
กรุะ เพรสทีจ กรุงเทพและมีกระแสเงินสดรับจ านวน 1,476 ล้านบาท โดยบริษัทเร่ิมเปิดด าเนินงานในปี 2554 ปัจจุบนัมีอตัรา
การเช่าพืน้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับเงินลงทนุของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ทัง้หมดที่ใช้ไปทัง้สิน้ 3,726 ล้านบาท 
แบ่งเป็นต้นทุนที่ดิน (upfront) 450 ล้านบาท ต้นทุนการก่อสร้างจ านวน 3,090.7 ล้านบาท ต้นทุนดอกเบีย้ 185.6 ล้านบาท 
รวมเงินลงทนุ 3,726.3 ล้านบาท ซึง่แหลง่ที่มาของเงินลงทนุมีรายละเอียดดงันี ้เงินลงทุนของบริษัท 600 ล้านบาท เงินกู้  1,650 
ล้านบาท รายได้จากการเช่าช่วง 1,476.3 ล้านบาท รวมเงินลงทนุ 3,726.3 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงันี ้

 

ทัง้นีม้ีผลการด าเนินงานตัง้แต ่2555 จนถึงปัจจบุนัดงันี ้

 

ถ้าบริษัทน าโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์เข้ากอง REIT จะท าให้บริษัทมกีระแสเงินสดรับสทุธิจากเงินลงทนุของบริษัท
จ านวน 600 ล้านบาทท่ีจ านวนประมาณ 1,200 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปีนบัแตปี่ 2553-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ในอนาคต 
(กระแสเงนิสดในอนาคต) 

กอง 
REIT 

*ไมร่วมภาษีหกั ณ ที่จา่ยซึง่จะด าเนินการขอคืน 
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คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ในการประชมุที่ผา่นมาบริษัทแจ้งวา่ บริษัทจะได้รับ 
IRR ประมาณร้อยละ 10 ตอ่ปีจากการลงทนุ ซึง่หมายความวา่เมื่อบริษัทลงทนุ 3,000 ล้านบาทบริษัทควรได้รับก าไรจากการ
ลงทนุประมาณ 300 ล้านบาทตอ่ปี หากคิดรายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ี 25,000 ตารางเมตรในอตัราคา่เชา่เฉลีย่ 845 บาทตอ่
ตารางเมตรในระยะเวลา 1 ปีบริษัทจะมีรายได้ประมาณ 253 ล้านบาทตอ่ปี ซึง่ยงัไมไ่ด้หกัดอกเบีย้เงินกู้ จากธนาคารซึง่มกีาร
จ่ายประมาณ 84 ล้านบาทตอ่ปี ดงันัน้ผลก าไรท่ีบริษัทได้รับจากการลงทนุน้อยกวา่อตัรา IRR ที่ได้แจ้งไว้ตอ่ที่ประชมุ  
คุณปณต สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่
ตวัเลขทางการเงินท่ีได้แถลงไว้ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มีความถกูต้องและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ขอให้ทางผู้
ถือหุ้นมัน่ใจในตวัเลขดงักลา่ว 
คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ชีแ้จงวา่ตนเช่ือวา่ตวัเลขดงักลา่วถกูต้อง 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับ

ดูแลบรรษัทภบิาล ชีแ้จงถงึวิธีการคิด IRR ดงักลา่ว 
คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล ชีแ้จงวา่เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
มีความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัการคิด IRR ขอเรียนชีแ้จงดงันีว้า่การคิด IRR ร้อยละ 10 จะไมไ่ด้คิดจากเงินลงทนุ 3,000 ล้าน
บาท คณูด้วยอตัราร้อยละ 10 ของ IRR แล้วได้รับผลตอบแทนจ านวน 300 ล้านบาทตอ่ปีแตเ่ป็นการคิดจากผลตอบแทนสทุธิ
ในแตล่ะปีเป็นระยะ 30 ปีแล้วคิด discounted Rate กลบัมา เพื่อค านวณหาอตัราตอบแทนสทุธิตอ่ปีโดยเฉลีย่ตลอดระยะเวลา
ของโครงการ 
นอกจากนีคุ้ณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ได้ชีใ้ห้เห็นถงึการใช้เงินลงทนุ 600 ล้านบาทและใช้เงินกู้อกี 1,600 ล้านบาท บริษัทได้ใช้
หลกัการ Financial Engineering ในการน าโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เข้ากอง REIT แทนที่จะรอรายได้คา่เช่าทีจ่ะ
เกิดขึน้ในอนาคตอีก 30 ปี เพื่อให้ได้ IRR ร้อยละ 10 นัน้บริษัทจะได้รับเงินเมื่อขายเข้ากอง REIT ซึง่หมายความวา่เป็นการขาย
รายได้ในอนาคตเพื่อให้ได้เงินปัจจบุนัจ านวน 2,700 ล้านบาท เมือ่หกัหนีเ้งินกู้คงค้างช าระจ านวน 1,274ล้านบาทจะมเีงินเหลอื
เพื่อใช้ในการลงทนุพฒันาโครงการอื่นของบริษัทอกี 1,208.1 ล้านบาท 
ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่การใช้หลกัการดงักลา่วสง่ผลให้เงินลงทนุของบริษัทจ านวน 600 ล้านบาทในระยะเวลา 4-5 ปี ได้เงินกลบัมา 
1,200 ล้านบาท ซึง่บริษัทไมต้่องรับความเสีย่งจากรายได้ในอนาคตยอ่มเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของเงินดงักลา่ว
อยา่งสงูสดุ ทัง้นีร้าคาขายเข้ากอง REIT เป็นเพียงราคาขัน้ต า่ 2,700 ล้านบาท หากในสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้สามารถขาย
เข้ากอง REIT ได้มากกวา่จ านวน 2,700 ล้านบาท อาทิเช่น 3,000 ล้านบาทจะท าให้บริษัทได้รับเงินกลบัคืนมาเพิม่ขึน้ 
นอกจากนีก้ารขายเข้ากอง REIT นีห้ากคดิในแง่ของภาระดอกเบีย้เงินกู้ของบริษัทในจ านวนข้างต้น ที่อตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 
บริษัทจะลดภาระดอกเบีย้ที่ต้องช าระอีกปีละประมาณ 162 ล้านบาทตอ่ปีอีกด้วย ดงันัน้การน าโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพลก็ซ์ เข้ากอง REIT จึงเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของเงินอยา่งสงูสดุตามที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
คุณสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ทางผู้ซือ้หนว่ยลงทนุคอืธนาคารกสกิรไทยคาดหวงั
หรือต้องการได้รับผลประโยชน์อะไร 
คุณปณต สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ชีแ้จ้งวา่อยากให้
ทางผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพียงวา่การท่ีได้บริษัทได้น าเสนอข้อมลูมาโดยตลอดการประชมุนัน้เพียงพอตอ่การตดัสนิใจอนมุตัิการเข้า
ท าธุรกรรมหรือไม่ ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนในอนาคตหรือธนาคารกสิกรไทยได้รับผลประโยชน์อะไรนัน้เป็นเร่ืองที่
นอกเหนือจากที่ทางคณะกรรมการจะตอบค าถามแทนได้  
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชมุได้ขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ โดยมติในวาระนีต้้องใช้คะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์อนมุตัิให้บริษัทจ ากดัซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า โดยในการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทจะ
เป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน ให้เช่าอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพ่ือประโยชน์
ของทรัสต์ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจใน
ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สนิ การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน และการท ารายการ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียด และมูลค่าของธุรกรรมที่เข้าท ากับทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ และคูส่ญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การเจรจาตอ่รอง การเข้าท าสญัญา การลงนามใน
เอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสาร
การขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 466 ราย จ านวน 1,386,451,896 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด 1,386,451,896  เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เข้าท าธุรกรรม

กับทรัสต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ 
และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของ
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่ งถือเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

 ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์  
จ ากดั ชีแ้จงลกัษณะของการท ารายการและรายละเอียดการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงลกัษณะของการท ารายการประเภท
และขนาดรายการ ประโยชน์ของการท ารายการ เง่ือนไขการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั (บริษัท นอร์ท สาธร) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผน่ดินทองฯ จะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการ
ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึง่กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สินและสญัญาโอนทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) โดยรายละเอียดของการให้บริษัท แผ่นดินทองฯ เข้าท า
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ธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุและสารสนเทศรายการ
ได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบักองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสอืเชิญประชมุ  

ประธานท่ีประชมุได้เชิญ คุณประเสริฐ ภทัรดิลก จาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เก่ียวการท าธุรกรรมของบริษัท แผ่นดินทองฯ กับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ชีแ้จงว่าการให้บริษัท แผ่นดินทองฯ เข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่า
ท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทองฯแก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนาม
ของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทมีความเหมาะสม ดงันี  ้

1. สอดคล้องกบันโยบายการขยายการลงทนุกบัอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องของบริษัท 

2. ท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้จ านวนมากทนัทีเพื่อใช้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  ตอ่ไป 

3. มีความสามารถในการกู้ยืมเงินเพิ่มขึน้เพื่อใช้ในการพฒันาโครงการใหมจ่ากการช าระคืนหนี เ้ดิม ด้วยเงินที่ได้จาก
การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นี ้

4. ลดความเสีย่งจากการด าเนินงานในอนาคต 

5. มีรายได้จากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

6. ไม่มีภาระภาษีจากก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในทนัที ณ วนัที่เข้าท ารายการแต่จะทยอยเสียภาษีตาม
รายได้ที่จะทยอยรับรู้ตลอดอายขุองการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่า 

ทัง้นี ้รายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฎตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
ของบริษัทกรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (เอกสารแนบ 4 ของเอกสารแนบ
หนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2557) 

ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้และมีค าถาม ค าตอบโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บนัทึกรายงานการประชุมไว้ด้วยว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุของบริษัท แผน่ดินทองฯ ก่อนจึงท ารายการดงักลา่วได้ 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุของบริษัทก่อน 
ซึ่งบริษัท แผ่นดินทองฯ จะไม่มีวาระนีห้ากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมตัิ นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการมีเง่ือนไขต่างๆ
บงัคบั ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ทัง้บริษัท และ บริษัท แผน่ดินทองฯต้องด าเนินการตอ่ไป 

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่บริษัทหรือบริษัท แผน่ดินทองฯ เข้าเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าเป็นเร่ืองของการพิจารณาวาระถัดไป ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้สอบถามใน
วาระท่ี 3 เพื่อเป็นไปตามขัน้ตอนการพิจารณาวาระตามล าดบั 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชมุได้ขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ โดยมติในวาระนีต้้องใช้คะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนมุตัิให้บริษัท แผ่นดินทองฯ เข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิ
การเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท แผ่นดินทองฯ แก่ทรัสตีซึ่งกระท า
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้ 
เห็นด้วย 466 ราย จ านวน 1,386,451,896 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด 1,386,451,896  เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เข้าท ารายการ

จองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

ประธานที่ประชมุขอให้ คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั เป็น
ผู้รายงานให้ที่ประชมุพิจารณาเพือ่อนมุตัิให้บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) เข้าท ารายการ
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท  

คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ชีแ้จงลกัษณะของการท ารายการและ
เง่ือนไขการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
บริษัท แผน่ดินทองฯ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทมีความประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ เป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 30 
ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยถือเป็นรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สนิของบริษัท ทัง้นี ้การพิจารณาในวาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่ข้อก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปและประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งก าหนดว่า เมื่อบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปหรือรายการที่
เก่ียวโยงกัน บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทแม่จะต้องด าเนินการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
นอกจากนี ้เง่ือนไขในการท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาจองซือ้หน่วยทรัสต์ และสญัญาอื่นใดที่
เก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
2. มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 

โดยรายละเอียดของการให้บริษัท แผ่นดินทองฯ เข้าท ารายการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม
และสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท กรณีการเข้าท าธุรกรรมกับ
กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุ 
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ประธานท่ีประชมุเชิญให้คุณประเสริฐ ภทัรดิลก จาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตอ่รายการของบริษัท แผน่ดินทองฯ ซึง่จะเข้าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คุณประเสริฐ ภัทรดิลก  ชี แ้จงว่าการเข้าท ารายการเข้าจองซื อ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ของบริษัท แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของเอกสารแนบหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2557 

 
ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามค าถามต่างๆที่เก่ียวข้องกบัวาระนี ้เมื่อไม่มีค าถามใด ประธานที่ประชุมจึงได้
ขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ โดยมติในวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเอกฉันท์อนุมตัิให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) เข้าท า
รายการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย 467 ราย จ านวน 1,386,465,896 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด 1,386,465,896  เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทเข้าซื อ้ หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ ดิน จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท กรุงเทพ
บ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวล 
ลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ถอืหุ้นในบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) และท า
ให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมในบริษัท 
กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท 
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นรายการได้มาซ่ึง
ทรัพย์สินของบริษัทและเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 
ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัท

ยอ่ย ซึง่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระนี ้จะไมม่ีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้คณุปณต 
สิริวฒันภกัดี คุณฐาปน สิริวฒันภกัดี คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการดงักล่าว มีความ
ประสงค์ขอออกจากห้องประชมุก่อนท่ีประชมุจะเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุนี ้

ประธานที่ประชุมขอให้ฝ่ายจัดการแสดงจ านวนหุ้นและจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี ้โดยให้หกัจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียออกเพื่อแจ้งให้ที่ประชมุรับทราบและขอมอบหมายให้
คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชมุพิจารณาในวาระนี ้
คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้บริษัท แผน่ดินทองฯ ซึง่เป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) หรือ (“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 
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หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัท แผ่นดิน
ทองฯ ถือหุ้ นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้ บริษัท 
แผ่นดินทองฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของ KLAND โดยการซือ้หุ้น KLAND ในครัง้นี ้จะเป็นการเข้าซือ้เฉพาะในสว่นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยูอ่าศยัแนวราบ
ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทและเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 
การเข้าท ารายการซือ้หุ้นสามญัของ KLAND โดยบริษัท แผ่นดินทองฯ ถือเป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัที่บริษัท แผน่ดินทองฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญอยูแ่ล้วในปัจจบุนั ประกอบกบั KLAND เป็นบริษัทท่ีมี
ช่ือเสียง มีผลประกอบการที่ดี มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ สามารถส่งเสริมธุรกิจของ บริษัท แผ่นดิ นทองฯ และเป็นช่อง
ทางการขยายธุรกิจ ขยายตลาด เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ และสร้างโอกาสให้ บริษัท แผ่นดินทองฯ และบริษัท
ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มขนาดสินทรัพย์และรายได้ในกลุ่มบริษัทให้เพิ่มขึน้ รวมทัง้จะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการรวมกัน นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ บริษัท แผ่นดินทองฯ สามารถขยายตลาดที่อยู่อาศัยจากตลาด
ระดบักลางให้ครอบคลมุตลาดระดบับนได้ทนัที ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายและกลยทุธ์ของกลุม่บริษัท 
ทัง้นี ้การเข้าซือ้หุ้ นสามัญ KLAND โดยบริษัท แผ่นดินทองฯ ในครัง้นี ้ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ของ
บริษัท มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 45.49 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัท (อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุายน 
2557 เฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบ และการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายที่เกิดขึน้เมื่อ
วนัที่ 27 สิงหาคม 2557) นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นที่จะขายหุ้นสามญัของ KLAND ให้แก่บริษัท แผ่นดินทองฯ บางราย ได้แก่ 
บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากดั และบริษัทในกลุม่บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากดั หรือบริษัท เฟรเซอร์ (ไทย
แลนด์) พีทีอี แอลทีดี เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัท แผ่นดินทองฯ และบริษัทเป็นเหตุให้การซือ้หุ้นสามญัของ KLAND จาก
บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากัด บริษัทในกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากัด และบริษัท เฟรเซอร์ (ไทย
แลนด์) พีทีอี  แอลทีดี  ซึ่งมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,840 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากบัร้อยละ 41.47 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง 

1. จดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 
2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซี่งสนิทรัพย์ของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียง

อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

3. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวและส่ง
ความเห็นดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

เพื่อเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน ประธานที่ประชมุจึงได้เรียนเชิญ คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการ
เงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงรายละเอียดการท ารายการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั ชีแ้จงรายละเอียดการท ารายการ ประเภท
และขนาดรายการ ประโยชน์ของการท ารายการ เง่ือนไขการท ารายการต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้รายการนีเ้ป็นรายการที่บริษัท 
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แผ่นดินทองฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซือ้หุ้นสามัญของ  KLAND ในจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND โดยรายละเอียดของการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ปรากฏตามหนงัสือเชิญ
ประชุมและสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท กรณีการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั 
KLAND ตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ทัง้นี ้ บริษัท KLAND ถือเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพที่จะท าให้ทัง้บริษัท แผ่นดินทองฯและบริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทนุ และสามารถประสานความร่วมมือทางธุรกิจหรือ Synergy ในการน าทรัพยากรมาใช้ร่วมกนั อีกทัง้ ยงัเป็นการขยาย
การลงทนุของธุรกิจบ้านในแนวราบเพิ่มขึน้อนัจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้แก่ บริษัท แผน่ดินทองฯ ด้วย  
ภายหลงัจากการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของ KLAND ไม่พบประเด็นที่น่าเป็นกงัวลอย่างมีนยัส าคญัแต่ประการใด 
ส าหรับรายละเอียดของสินทรัพย์ของ KLAND ทัง้หมด ปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึง่จดัท าขึน้
โดยบริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เอกสารแนบ 4 ของเอกสารแนบหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้
ที่ 1/2557 
ส าหรับผลการด าเนินงานของ KLAND ปรากฎผลว่าบริษัทมีก าไร โดยรายได้รวมของ KLAND ปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 2,200 
ล้านบาท ส าหรับฐานะการเงิน ในช่วงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ปี 2557 มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณเกือบ 
6,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่โครงการที่ก าลงัจะขายออกไป และ มีหนีส้ินมี
ประมาณ 3,000 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้นมีอยูป่ระมาณ 3,000 ล้านบาท 
นอกจากนี ้ ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ KLAND ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการ
ภายใต้กรอบท่ีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ได้เชิญให้คุณประเสริฐ ภัทรดิลก จากบริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั สรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกัน จากการซือ้หุ้นสามญั KLAND ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ปรากฎตามรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่ง
ได้แนบท้ายวาระการประชุมที่ 5 นีแ้ล้ว คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ได้ชีแ้จงความเหมาะสมของการลงทุนในหุ้นสามัญของ 
KLAND วา่ราคาซือ้หุ้นมีความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยประโยชน์ของการเข้าซือ้หุ้นสามญัของ KLAND ของบริษัท แผน่ดิน
ทองฯ มีดงันี ้

1. บริษัท แผ่นดินทองฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี และมีขนาดสินทรัพย์และรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการ
ประสานงานการร่วมธุรกิจกนั  

2. บริษัท แผ่นดินทองฯ สามารถขยายตลาดระดบักลางไปสูต่ลาดบนได้ทนัที เนื่องจาก  บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่มีช่ือเสียง มีผลประกอบการที่ดี มีศกัยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจและมีอสงัหาริมทรัพย์กระจายอยูต่ามท าเลที่มีศกัยภาพ 

นอกจากนี ้ข้อเสยีของการลงทนุในหุ้นสามญัของ KLAND ของบริษัท แผน่ดินทองฯ  มีดงันี ้
1. การกู้ยืมเงินเพื่อเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) จะท าให้บริษัท แผ่นดินทองฯ มี

หนีส้นิเพิ่มขึน้  
2. อาจมีความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นความเสีย่งโดยทัว่ไปของการประกอบธุรกิจ และ 

3. อาจมีความขดัแย้งทางวฒันธรรมและขัน้ตอนการด าเนินงานของสององค์กรที่เกิดจากการรวมกิจการ  
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อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการลงทนุครัง้นีม้ีความเหมาะสมในแง่ของความเป็นธรรมของราคาใน
การซือ้บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ที่ราคา 2 บาท ซึง่ได้จากการประเมินราคาจ านวน 6 วิธี และเป็นราคาซือ้ที่
ต ่ากวา่ราคาที่ได้ประเมินไว้ซึง่ประเมินด้วยวิธีมลูคา่ตลาดของสนิทรัพย์สทุธิ และวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  
 
ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องการสอบถามในวาระนี ้และมีค าถาม ค าตอบโดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้
 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้อธิบายถึงเหตผุลที่เลือกใช้เกณฑ์ในการประเมินราคาที่มีราคา
ประเมินสงูกวา่หลกัเกณฑ์ในการประเมินราคาอื่นๆ จากการประเมินราคาจ านวน 6 วิธี 
คุณประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาการเงินอิสระได้ชีแ้จงว่า วิธีประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์สทุธิและวิธีการประเมิน
กระแสเงินสดสทุธิ เป็นวิธีที่สะท้อนราคามลูค่าของ KLAND ได้ดีกวา่วิธีอื่น เนื่องจากวิธีอื่นเป็นวิธีที่ใช้เปรียบเทียบบริษัทที่อยู่
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่ใกล้เคียงกนั แต่ KLAND ไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้
การเปรียบเทียบโดยวิธีดงักลา่วอาจจะสะท้อนมลูคา่ได้ไมด่ีกวา่ 2 วิธีดงักลา่วข้างต้น  
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถามถึงจ านวนยอดท าสญัญาซือ้ (Backlog) ของบริษัทย่อยของ 
KLAND และจ านวนหลงัจากทยอยตดัรับรู้ในปี 2558 คือเทา่ใด 
คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหารได้ชีแ้จงว่า จ านวนยอดท าสญัญาซือ้ (Backlog) คงเหลืออยู่ประมาณ 
11,000 ล้านบาท และหากทยอยขายในอีก 5 ปีข้างหน้า จะทยอยตดัรับรู้อยูท่ี่จ านวน 2-3 พนัล้านบาท 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงวิธีการลงบญัชีที่ขาดทนุวา่ทางบริษัทลงไว้อยา่งไร 
เนื่องจากราคาซือ้ที่ 2 บาทนัน้เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูคา่ทางบญัชี (book value) ซึง่อยูท่ี่ 1.75 บาท จะพบวา่ขาดทนุทางบญัชี  
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทลงบญัชีตามราคาที่ได้ซือ้ แต่เมื่อมีการโอนกิจการทัง้หมด บริษัท
จะต้อง ลงบญัชีตามมาตรฐานบญัชีใหม ่และบริษัทอาจจะต้องประเมินราคาตามราคายตุิธรรม หรือ Fair Value  
คุณสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศสกุล ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายถึงการซือ้สนิทรัพย์ของ KLAND ในประเด็นที่ระบวุา่บริษัท
จะซือ้เฉพาะแนวราบนัน้หมายความวา่อยา่งไร และ KLAND มีสนิทรัพย์อยา่งอื่นด้วยหรือไม ่ 
คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่าธุรกิจหลกัเกือบทัง้หมดของ KLAND เป็นธุรกิจบ้านพกัอาศัย
กระจายอยู ่5 ท าเล เป็นบ้านระดบัราคาตัง้แต่กลางบนจนถึงสงู ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท แผ่นดินทองฯ บริษัทจะรับ
ซือ้เฉพาะธุรกิจบ้านพกัอาศยัเพียงอยา่งเดียว  
คุณสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศสกุล ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ อตัราผลตอบแทนที่ตัง้ไว้ส าหรับโครงการนีท้ี่ต้อง
ใช้เงินกู้ทัง้หมดเท่าไหร่ คุ้มค่าหรือไมอ่ย่างไร นอกจากนี ้กรณีที่บริษัทระบวุ่าจะเข้าซือ้หุ้นในจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 เมื่อดู
จากแผนผงัผู้ ถือหุ้น หากกลุ่ม TCC และกลุ่มเฟรเซอร์ เข้ามาทัง้หมดก็จะเกินอตัราดงักล่าวแล้ว หากผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ขายหุ้น
ให้แก่บริษัท แผน่ดินทองฯ โครงการจะด าเนินตอ่ไปไมไ่ด้ใช่หรือไม่ 
คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่า การเข้าซือ้หุ้ นในจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 นัน้ 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานเร่ืองการมีอ านาจควบคมุ KLAND เป็นหลกั ซึง่ขณะนีผู้้ ถือหุ้นเดิมทัง้หมดได้มีการอนมุตัิภายในให้ขายหุ้นแก่
บริษัท แผ่นดินทองฯ แล้ว และบริษัทได้รับการเสนอขายทัง้หมดร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ KLAND และใน
ประเด็นผลตอบแทนการลงทนุ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงตวัเลข หากบริษัทสามารถซือ้กิจการ KLAND ดงักลา่วได้ก็จะท าให้บริษัทมี
ทรัพย์สินที่พร้อมด าเนินการได้ทนัทีประกอบกบับริษัทได้มีการจัดเตรียมแหล่งเงินทนุเรียบร้อยและอตัราผลตอบแทนจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 15 
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คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในฐานะบริษัทแมจ่ะมีแผนการสนบัสนนุบริษัท แผน่ดินทองฯ 
ในฐานะบริษัทยอ่ยอยา่งไร 
คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่บริษัท แผ่นดินทองฯได้จดัเตรียมแหลง่เงินทนุไว้อยา่งเพียงพอ 
รวมถึงได้มีการจดัเตรียมทีมงานท่ีมีศกัยภาพไว้แล้ว  
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ โดยมติในวาระนีต้้องใช้ 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทจ านวน 1,262,010,305 หุ้นหรือคิดเป็นร้อย
ละ 66.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์อนมุตัิให้บริษัท แผ่นดินทองฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัท แผน่ดินทองฯ ถือหุ้นใน KLAND ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัท แผน่ดินทองฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิด
เป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ
เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการภายใต้กรอบที่ได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชมุกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
เห็นด้วย 468 ราย จ านวน 124,726,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด 124,726,391 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานท่ีประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ใดจะเสนอเร่ืองอื่นใด หรือมีค าถามใดๆเพิ่มเติม 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่คา่ใช้จ่ายจ านวน 217 ล้านบาทในวาระท่ี 3 เกิดจากอะไร 
คุณสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณและบัญชี ได้ชีแ้จงว่าค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วประกอบด้วย ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียมการโอนกบักรมที่ดิน 
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการประชุมครัง้หน้าควรจัดให้มีห้องประชุมที่มี
ขนาดใหญ่และเพียงพอกบัการรับรองผู้ ถือหุ้นท่ีมีจ านวนมากขึน้ในทกุปี 
คุณพจนีย์ ธนวรานิช ขอรับทราบปัญหาไว้ แต่ทัง้นีไ้ด้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่บริษัทได้จดัเตรียมห้องถ่ายทอดไว้อีก 1 ห้องซึ่ง
สามารถรองรับทา่นผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเพียงพอ และส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่อยู่ด้านนอกห้องประชมุนัน้ได้แจ้งความประสงค์วา่ทา่น
สะดวกที่จะพกัผอ่นและรับประทานอาหารวา่งที่บริษัทได้จดัไว้ให้และมีมติเห็นด้วยกบัเสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุ 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชมุ จึงขอปิดประชุมและกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่บริษัท 
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ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 

 
  

ลงช่ือ -นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช- ประธานกรรมการ 
 ( นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ ) /ประธานที่ประชมุ 
   
   
ลงช่ือ -นายพรชยั เกตจิุนากลู- เลขานกุารบริษัท/ 
 ( นายพรชยั เกตจิุนากลู ) ผู้บนัทกึการประชมุ 
 


