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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหสับดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เร่ิมประชุม เวลา 10:00 น.  

นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนันี ้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 เมื่อวนัท่ี 6 
พฤศจิกายน 2558 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุ โดยบริษัทฯ 
ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 (Record Date) 
ในวนัจนัทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี 
24 พฤศจิกายน 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็น
จ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ านวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จ านวน 10,243 ราย โดยใน
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 137 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากบั 62,456,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.26666 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับ
มอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 227 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,347,767,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.49266 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ
ทัง้สิน้ จ านวน 364 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้หมด 1,410,224,098 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.75932 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือว่า
ครบองค์ประชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึง
ขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2558 โดยก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าว
แนะน า กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย ตวัแทนของ
กลุ่ม Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเป็นนักลงทุนท่ี GOLD ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. นายสวิุทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6.  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
- ไมม่ี - 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
2. นายบณัฑิต มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
3. นายพรชยั เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2. นางนิสาภรณ์  ฤกษ์อร่าม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
2. นางสาวธิตะวนั  ธนสมบตัิไพศาล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

ตัวแทนของกลุ่ม Frasers Centrepoint Limited ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายลิม้ อี ้เซง็   Group Chief Executive Officer of Frasers Centrepoint Limited และ 
   กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. นายอเุทน  โลหชิตพิทกัษ์ Chief Investment Officer of Frasers Centrepoint Limited และ 
   กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดงักล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิ แต่
ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ
ประสงค์จะงดออกเสียงกาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจ
นบัคะแนน ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมตัิ 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถาม และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อน เพ่ือ
การบนัทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีพิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึง่
เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการ
ประชมุท่ีท าการพิจารณา จงึจะขอด าเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ถดัไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลบัมาแจ้งผล
การลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชมุก่อนหน้านีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ  

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้ นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมี
ผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้ น 1 ท่าน คือ นางสาวณัฐปาณี  พงษ์ศิยานุวัฒน์  ร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วม
สงัเกตการณ์การนับคะแนนเสียงดงักล่าว ร่วมกับ นางสาวธิตะวนั ธนสมบัติไพศาล ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, 
ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  
28 เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีแ้ล้ว  ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่า
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้
ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆ เก่ียวกบัวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2558 โดยมติในวาระนีต้้องใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 28 เมษายน 2558 ตามท่ีเสนอ ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 377 ราย 1,410,493,204 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

1,410,493,204 เสียง  

 

 

 

 

http://www.univentures.co.th/
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ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในครัง้นี ้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาการเข้าท ารายการ
ต่างๆ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ดงันัน้ก่อนเร่ิมการประชุมในวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 4 ซึง่เป็นการเข้าท ารายการต่างๆ ของ GOLD เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับทราบภาพรวมของผลการด าเนินงานของ GOLD งวด 9 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558 ซึง่จะเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นส าหรับวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 
4 ต่อไป จึงได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานอ านวยการของ 

GOLD น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการด าเนินงานของ  GOLD งวด 9 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 
2558 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 พร้อมทัง้ข้อมลูสรุปของกลุ่ม Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึง่เป็นนัก
ลงทนุท่ี GOLD ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้ในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

คุณธนพล ศิริธนชัย น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการด าเนินงานของ GOLD งวด 9 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

 GOLD มีธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่  โครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial Projects) และ
โครงการท่ีอยู่อาศยั (Residential Projects)  ในสว่นท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั ได้แก่ ท่ีดินจดัสรร รีสอร์ท 
และสนามกอล์ฟ 

 สรุปสาระส าคญัของงบการเงินของ GOLD ส าหรับงวด 9 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ถงึวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีดงันี ้
 ผลประกอบการของการด าเนินงานท่ีผ่านมา GOLD มีก าไร 361 ล้านบาท และ GOLD ได้มี

การคาดการณ์เป้าหมายของผลประกอบการสิน้ปีไว้ โดย  GOLD มั่นใจว่าจะสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนได้ 

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์ 
 ณ ปัจจุบัน GOLD มีธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารซึ่ง

ตัง้อยู่บริเวณซอยมหาดเลก็หลวง และโครงการ FYI CENTER ซึง่ตัง้อยู่บริเวณถนนพระราม 
4 ซึง่ได้เร่ิมโครงการตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2557 และคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิน้ปีนี ้
ปัจจบุนัโครงการนีป้ลอ่ยเช่าได้ประมาณ 50% แล้ว 

 สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการท่ีอยู่อาศยั 
 ปัจจุบนั GOLD ได้ขยายโครงการท่ีอยู่อาศยั ภายใต้แบรนด์ต่างๆ หลายโครงการ ซึง่มีราคา

เร่ิมต้นตัง้แต่ 2 -10 ล้านบาท ท าให้ GOLD มีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าใน
ทกุระดบั และตัง้อยู่ในท าเลตา่งๆ ทัว่กรุงเทพมหานคร 

 GOLD จะมีการปรับโครงสร้างเงินทุน  โดย  GOLD ตัง้ เป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของประเทศไทย ดงันัน้ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายดงักลา่ว GOLD จึงได้หา
ผู้ ร่วมทุนในลักษณะของ Strategic Partner ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการ
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ด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ GOLD เติบโตได้ตามเป้าหมาย และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนจ านวน 685,700,997 หุ้น ให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“FPHT”) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่า 4,971,332,228.25 บาท ทัง้นี ้FPHT เป็น
บริษัทย่อยของ FCL โดยท่ี FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ซึ่งมี
ประสบการณ์หลากหลายด้านการลงทุน ทัง้ในรูปแบบ Residential Commercial และ Retail 
Business รวมทัง้ Asset Management นอกจากนี ้FCL ยงัมีความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร
กองทุน  Trust และ REITs ซึ่งบ ริหารจัดการทั ง้  Retail Commercial Office Building และ 
Hospitality ซึ่งจะสามารถมาเสริมศักยภาพของ  GOLD ในการจัดตั ง้  และการบ ริหาร
ผลตอบแทนกอง REIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้FCL ได้มีการขยายการลงทุนไม่
เฉพาะในแถบทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แต่ยงัขยายธุรกิจไปยงัหลายประเทศทัว่โลก (Global 
Company) และ FCL ยังมีความพร้อมในด้านเงินทุนท่ีจะมาช่วยสนบัสนุนโครงการของ GOLD 
ได้เป็นอย่างดี 

คุณธนพล ศิริธนชัย น าเสนอ Presentation เก่ียวกบัข้อมลูสรุปของ FCL ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดงันี ้

 FCL เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบกิจการด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในอนัดบั
ต้นของประเทศสิงคโปร์ 

 ณ วัน ท่ี  30 กันยายน  2558 FCL มีสินท รัพ ย์ภายใต้การบ ริหารจัดการ (Assets under 
Management) จ านวน 23,067 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 582,000 ล้านบาท) ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมมลูคา่กวา่ 10,650 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 268,800 ล้านบาท) 

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของ FCL แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ ท่ีพกัอาศยั อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการพาณิชย์  โรงแรม และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการอตุสาหกรรม 

 การด าเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมกว่า 77 เมืองในแถบ เอเชีย          
ออสตราเลเซีย  ยโุรป และตะวนัออกกลาง 

 FCL ยังเป็นสปอนเซอร์ของ Trusts ซึ่งจดทะเบียนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ได้แก่ Frasers Centrepoint Trust Frasers Commercial Trust และ Frasers Hospitality Trust 
(อั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust แ ล ะ  Frasers 
Hospitality Business Trust) 
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั 
และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันัน้ ในการเสนอวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะเสนอเนือ้หาของทัง้ 2 วาระให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหลงัจากจบการเสนอข้อมลูในวาระที่ 3 หลงัจากนัน้จึงจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวาระเป็นล าดบั
ถดัไป นอกจากนี ้ในการพิจารณาวาระท่ี 2 ถงึวาระท่ี 3 มีกรรมการที่เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง และมีสว่นได้เสีย
ในการพิจารณาวาระดงักล่าว รวม 4 ท่าน คือ นายปณต สิริวฒันภักดี นายฐาปน สิริวฒันภักดี นายสิทธิชัย ชัย
เกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชยั โดยในระหวา่งท่ีมีการชีแ้จงรายละเอียดของทัง้ 2 วาระ กรรมการทัง้ 4 ท่าน จะ
อยู่ในห้องประชุม และจะขออนญุาตออกจากห้องประชุมเมื่อถงึช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ภายหลงั
จากการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯ จะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าสูก่ารประชมุตอ่ไป  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาและอนุมัติรายการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกนั บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด มาร่วมพิจารณา จึงขอ
เรียนเชิญ คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด กล่าวอธิบาย
รายละเอียดของรายการท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เพ่ิมเติม 

คุณจิรยง อนุมานราชธน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GOLD และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

 GOLD จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 685,700,997 หุ้น (คิดเป็น 29.51% ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ GOLD ภายหลงัเพิ่ม
ทุน) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 4,971,332,228.25 บาท ให้แก่บ ุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 

 ท่ีมาและวตัถปุระสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD คือ GOLD ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้ น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 
55.73) มีแผนท่ีจะขยายขอบเขตการลงทุน และสร้างความเติบโตให้แก่ GOLD อย่างต่อเน่ือง 
โดยประสงค์จะเร่ิมลงทุนในโครงการประเภทโครงการท่ีมีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  
Use) จากท่ี GOLD เน้นการลงทุนในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายในแนวราบในปัจจุบัน 
เช่น การลงทุนในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารส านักงานและโรงแรม รวมถึงมีความประสงค์ท่ีจะเข้าลงทุนใน
โครงการพฒันาพืน้ท่ีหมอน 21-22 (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกบัอาคารจตัรัุส
จามจุรี) (“โครงการสามย่าน”) ดังนัน้ GOLD จึงจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD 
และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เพ่ือน าเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักลา่วมาลงทุนในโครงการต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงน ามาเป็น
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ท่ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการใน
ปัจจบุนัของ GOLD 
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 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เป็นการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด คือ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ของ GOLD และ
บริษัทฯ 

 เหตผุลท่ี GOLD จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่กลุม่ FCL มีดงันี ้
1) กลุ่ม FCL เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรใน
หลายทวีปทัว่โลก รวมถงึมีความพร้อมด้านเงินทนุ 

2) เป็นการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพฒันาโครงการ เครือข่าย
ทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชมุในฐานะ
ฝ่ายจดัการของ GOLD 

 เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ ถือ
หุ้ น GOLD ในสัดส่วนร้อยละ 55.73) การเข้าเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD การจัดสรรหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุนของ GOLD เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและการเข้าท ารายการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสีย) และต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ GOLD (ไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสีย) โดยเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย  
1) การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ GOLD   
2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั คือ FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อย

ของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ของ GOLD    
3) การผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) ให้แก่ FPHT 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัของ GOLD จะต้องได้รับ
การอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ด้วย 

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมอ่นุมตัิการผ่อนผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT แล้ว  FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD และ GOLD 
จะไม่เข้าร่วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ เน่ืองจาก GOLD จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ 

ส าหรับนโยบายและแผนการบริหาร GOLD ของ FCL มีดงันี ้
1) ไม่เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ธุรกิจและการบริหารจดัการ  GOLD อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ไม่มี

นโยบายจ าหน่ายสินทรัพย์หลกั ยกเว้นทรัพย์สินท่ี GOLD มีแผนจะจ าหน่าย 
2) ไม่เพิกถอน GOLD จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และไม่ด าเนินธุรกิจพฒันาท่ีอยู่
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อาศัยในแนวราบในไทย ยกเว้นการด าเนินงานของ REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนส่วนบุคคลในอนาคต ซึ่งกลุ่ม FCL จะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้จดัการในการบริหารจดัการ
ธุรกิจดงักลา่ว 

GOLD จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
GOLD มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11,037,670,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ได้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ GOLD และบริษัทฯ โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมลูค่าเท่ากบั 4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี ้GOLD จะเข้าท าสญัญา
ซือ้ขายหุ้นเพ่ิมทุนของ GOLD (Share Subscription Agreement) กับ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT ส าหรับ
การด าเนินการดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด  โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ GOLD ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั
สิบห้าวนัท าการติดต่อกัน  ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของ GOLD  มีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ท่ี 1/2558  เพ่ือขออนุมตัิให้ GOLD  เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  คือระหวา่งวนัท่ี 15 ตลุาคม 2558   ถึง  วนัท่ี 
5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท  (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ)  

ส าหรับประโยชน์ท่ี GOLD จะได้รับจากจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD ให้แก่ FPHT มีดงันี ้ 
1) GOLD จะได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ FPHT  
2) GOLD จะมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่างๆ ทัง้โครงการปัจจุบัน

และอนาคต สง่ผลให้ GOLD มีฐานะการเงินและสภาพคลอ่งมัน่คงขึน้ รวมทัง้มีความสามารถใน
การสร้างรายได้มากขึน้ในอนาคต โดย GOLD มีแผนการใช้เงินจ านวน 4,971,332,228.25 บาท 
ท่ีได้รับจากการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ FPHT ดงันี ้

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

1. ซือ้ท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบและเป็นเงินทนุหมนุเวียน 2,000 

2. พฒันาโครงการเอฟวายไอ เซน็เตอร์ ให้โครงการเสร็จสมบรูณ์พร้อมเปิดใช้บริการ 1,000 

3. ลงทนุโครงการสามย่าน (ตามสดัสว่นการถือหุ้น 49% ของ GOLD ในบริษัทท่ีจะ
จดัตัง้ใหม)่ 

1,960 
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3) GOLD สามารถระดมทุนในระยะเวลาอนัสัน้ ได้รับเงินทนุตามท่ีต้องการ เทียบกบัการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งมีขัน้ตอนและใช้ระยะยาวนานกว่า มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการมากกว่า อีกทัง้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป หรือแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
มีความไมแ่น่นอนเร่ืองจ านวนเงินท่ีจะได้รับ 

4) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 7.25 บาทตอ่หุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคา
ตลาด (7.03 บาท) และราคาท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของ GOLD (6.75 – 7.21 บาท) 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ให้แก่ FPHT ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นด้านสิทธิออก
เสียงของผู้ ถือหุ้ น (Control Dilution) และส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) ลดลง 29.51% อย่างไรก็ดีไม่มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้ น (Price Dilution) เน่ืองจากราคาเสนอขายท่ี 7.25 บาทต่อหุ้ น สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นของ GOLD ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการที่ 7.03 บาทตอ่หุ้น 

2. การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เน่ืองจาก FPHT ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกันของ GOLD และบริษัทฯ ดังนัน้ การจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ารายการ 
4,971,332,228.25 บาท จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยการเข้าท า
รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 66.88 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  

เม่ือพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา
ของ GOLD ได้แก่ การขายท่ีดินเปลา่อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่มีขนาดรายการร้อยละ 1.77 ของ
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ และรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD จะ
ขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 
มูลค่าเงินลงทุนในสัดส่วนของ GOLD  ประมาณ 1,960 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.37 
(รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
กรณีการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน) รายการเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 95.02 ซึง่
มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของ GOLD 
จงึมีหน้าท่ี ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
2) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยต้องได้รับคะแนน

เสียงอนุมัติไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  
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3) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และ
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด เป็นที่

ปรึกษาทางการเงินอสิระ เพ่ือให้ความเห็นต่อรายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั
โดย GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั จึงขอเรียนเชิญ คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม  ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อ
รายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดย GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม น าเสนอรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัโดย GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้
ข้อดี 
1) GOLD จะมีแหลง่เงินทนุเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
2) GOLD จะมีโครงสร้างทางการเงินท่ีมัน่คงและแข็งแกร่งเพ่ิมขึน้ 
3) GOLD จะสามารถระดมทุนได้เพียงพอตามวงเงินท่ีต้องการภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เมื่อ

เปรียบเทียบกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป ซึง่มีขัน้ตอนและ
ใช้ระยะเวลานานกวา่ 

4) GOLD จะได้พันธมิตรทางธุ ร กิจ ท่ีมี ประสบการณ์ และความ เช่ียวชาญ ในธุ รกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในภมูิภาคเอเชีย  

5) สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หรือแผนการบริหารกิจการใน GOLD 

6) ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากรายได้และก าไรของ GOLD ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้
ในอนาคต 

7) ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นของ GOLD เนื่องจากราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
GOLD ที่ 7.25 บาทตอ่หุ้น เป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาด 

ข้อเสีย 
1) บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นเดิมของ GOLD จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการ

ถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) จากเดิมท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 55.73 เป็น
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ร้อยละ 39.28 ภายหลงัการเพ่ิมทุน แต่ทัง้นีบ้ริษัทจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสดุ และมี
อ านาจในการควบคมุ GOLD ตอ่ไป 

2) บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ร้อยละ 
29.51 แต่ทัง้นี  ้หาก GOLD ได้น าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนไปขยายธุรกิจและลงทุนใน
โครงการต่างๆ และสามารถสร้างผลก าไรท่ีเพ่ิมขึน้ให้แก่ GOLD ในอนาคตได้แล้ว จะท าให้
ผลกระทบจากการลดลงของสว่นแบ่งก าไรนีล้ดลงได้ 

 ความเหมาะสมของราคา 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมลูคา่หุ้นสามญัของ GOLD 7 วิธี โดยมีรายละเอียดดงันีมี้ 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 

ราคาประเมินโดย 
ที่ปรึกษาทางการ

เงนิอสิระ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ FPHT 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า / (ต ่ากว่า)  

ราคาเข้าท ารายการ 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ 

1. วิธีมลูคา่หุ้นตามบญัชี  4.74 7.25 (2.51) (34.62) 

2. วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี 6.89 7.25 (0.36) (4.97) 

3  วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 6.30 - 7.77 7.25 (0.95) - 0.52  (13.10) - 7.17 

4. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.87 - 1.12 7.25 (6.13 - 6.38) (84.55 - 88.00) 

5. วิธีอตัราสว่นมลูคา่กิจการตอ่ก าไรก่อน

ดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ และคา่เสือ่มราคา 

0.74 - 1.06 7.25 (6.19 - 6.51) (85.38 - 89.79) 

6. วิธีมลูคา่หุ้นตามราคาตลาด 6.68 – 7.54 7.25 (0.57) - 0.29 (7.86) - 4.00 

7. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด  

      7.1 กรณีพืน้ฐาน (Base Case) 

      7.2 กรณีวิเคราะห์ความไว (Sensitivity)  

7.18 

6.83 – 7.54 

7.25 

7.25 

(0.07) 

(0.42) - 0.29 

(0.97) 

(5.79) – 4.00 

ในการประเมินมูลค่าหุ้ นสามัญของ GOLD ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีท่ี
เหมาะสมในการน ามาใช้ประเมินมลูคา่หุ้น คือ วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี และวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด 
โดยมีราคาหุ้ นท่ีได้จากการประเมินเท่ากับ 6.89 บาทต่อหุ้ น และ 7.18 บาทต่อหุ้ น และราคาหุ้ นท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity) อยู่ในช่วงราคาเท่ากบั 6.83 – 7.54 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของ GOLD ให้แก่ FPHT ท่ี 7.25 บาทต่อหุ้ น เป็นราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสูงกว่าราคา
ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยวิธีดงักลา่วข้างต้น 
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 สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวนัน้ มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
1) GOLD จะมีฐานะการเงินและสภาพคล่องท่ีมัน่คงขึน้ มีเงินทุนเพียงพอเพ่ือใช้ในการขยาย

ธุรกิจ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ รวมทัง้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินโครงการปัจจุบัน อันจะน ามาซึ่งรายได้และผลก าไรท่ีเพ่ิมขึน้ในอนาคต และเพ่ิม
โอกาสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน GOLD ท่ีดีขึน้ในระยะยาว 

2) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ท่ี 7.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม โดย
เป็นราคาท่ีสูงกว่าราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตามวิธีปรับปรุง
มลูค่าตามบญัชีและวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด ซึง่มีราคาประเมินเท่ากบั 6.89 บาท
ตอ่หุ้น และ 7.18 บาทตอ่หุ้น ตามล าดบั  

จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ได้แก่ FPHT ซึง่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีความ
สมเหตสุมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมตัิการออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้แตท่ัง้นีก้ารตดัสินใจสดุท้ายขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้
ถือหุ้นเป็นส าคญั 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี 

พาร์ทเนอร์ จ ากัด  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD 
(Whitewash) ซึง่แบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
บอกกลา่วเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

คุณจิรยง อนุมานราชธน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ี GOLD มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึง่เป็นบริษัท
ย่อยของ FCL ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ GOLD ซึง่การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ FPHT จะท าให้ FPHT  
ได้มาซึง่สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของ GOLD (ภายหลงัการเพ่ิมทนุ) ซึง่ข้ามร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของ GOLD (ภายหลงัการเพ่ิมทนุ) ส่งผลให้ FPHT  มีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของ GOLD ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
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อย่างไรก็ตาม FPHT ได้แจ้ง GOLD ว่า FPHT ไม่ประสงค์ท่ีจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
GOLD และมีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดยอาศยัมติท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นของ GOLD ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้รับการผ่อนผนัต่อเม่ือท่ีประชุมของ GOLD และ บริษัทฯ มีมติอนุมตัิ
ให้ GOLD ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนแก่ FPHT และอนุมัติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ภายหลงัได้มาซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD  

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการของ GOLD และของบริษัทฯ มีความเห็นเก่ียวกบัการผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ดงันี ้

(1) เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุของ GOLD 
 เพ่ือน าเงิน ท่ีได้จากการเพ่ิมทุนมาใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ของ GOLD ในอนาคต เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ท่ีอยู่ในระหวา่งการด าเนินการในปัจจบุนัของ GOLD  

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรัพย์เสนอขายใหแ้ก่ FPHT    
เน่ืองจาก FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทั่วโลก รวมถึงมีความ
พร้อมด้านเงินทุน ท าให้ GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพ่ือร่วมเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ท่ี 
GOLD มีแผนจะด าเนินการ ทัง้ในส่วนของโครงการ  FYI CENTER ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
คาดวา่จะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถนุายน ปี 2559 และโครงการ
สามย่านท่ีจะมีการขออนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดย GOLD และ FCL จะประสานความ
ร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนา โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ฐานลูกค้า เครือข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้ บริหารหรือพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์มาเข้าร่วมประชมุ หารือและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจดัการของ GOLD 
ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนัของ GOLD ในอนาคต 

(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง FPHT กบั GOLD ผู้บริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
GOLD และขอ้ตกลงทีมี่นยัส าคญัระหว่างกนั 

 FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ GOLD และบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดความสมัพนัธ์ดงันี ้ 
o นายเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิงวรรณา สิ ริวัฒนภักดี กรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ท่ีมี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ TCC Asset Limited 
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ FCL ใน
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ปัจจุบัน (TCCA และ IBIL ถือหุ้ นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามล าดับ) มี
ความสมัพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD (อนัได้แก่ นาย
ปณต สิริวฒันภักดี นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์) โดยมีโครงสร้าง
การถือหุ้นดงันี ้

 
o FCL FPHT GOLD  และบริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  มีกรรมการร่วมกนั ดงันี ้

ชื่อกรรมการ 

FCL 
(บริษัทแม่
ของ FPHT) 

FPHT  
(ผู้ขอผ่อนผนั) GOLD 

บริษัทฯ 
(ผู้ถือหุ้นของGOLD) 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - - * * 
นายปณต สิริวฒันภกัดี  - * * 
นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  - * - 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  - * * 

หมายเหต ุ* กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนัของบริษัทฯ 

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  
สริิวฒันภกัดี 

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

ไทย (จ ากดั 
 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก.สิริวนา MM Group  
 

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 

Frasers Property Holdings (Thailand) 

100% 

45.27% 20.61% 

99.70% 
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(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหาร GOLD เนื่องจากการเข้าถือหุ้นของ 
GOLD โดย FPHT รวมทัง้ความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือแผนการบริหาร GOLD ดงักล่าว 
FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในวตัถุประสงค์หลกั นโยบาย 
หรือแผนการประกอบธุรกิจของ GOLD และบริษัทย่อย ทัง้ด้านการขยายการลงทุน การปรับ
โครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือการจ้างงาน การปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทัง้ ไม่มีแผนท่ี
จะ ให้  GOLD และบ ริ ษั ท ย่ อยจ าห น่ ายท รัพ ย์สิ น หลัก ของ GOLD และบ ริ ษั ท ย่ อย 
นอกเหนือไปจากแผนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหวา่งการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ 
คนัทรี คลบั และโครงการโกลเด้น วิลเลจ อ าเภอบ้างฉาง จังหวดัระยอง รวมถึงโครงการสาทร 
สแควร์ ซึ่งจะให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (REITs) เมื่อการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(5) ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนมุติัให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD พร้อมทัง้เหตผุลในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 
ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) 
เน่ืองจาก GOLD พิจารณาแล้วเห็นว่า FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีป
ทัว่โลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทุน ท าให้ GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพ่ือ
ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน 
(Mixed -  Use) ท่ี GOLD มีแผนจะด าเนินการ รวมถึง GOLD สามารถน าเงินท่ีได้จากการเพ่ิม
ทุนมาใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ GOLD ใน
อนาคต โดยภายใน 12 เดือนนบัจาก FPHT ได้มาซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD ในครัง้นี ้ FCL 
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญใน
วตัถุประสงค์หรือนโยบายหลกัในการประกอบธุรกิจของ GOLD และบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการ เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั หรือ
เพ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของกิจการและ
บริษัทย่อยเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ GOLD และบริษัทฯ ไม่อนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ดงักล่าว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้าร่วมลงทุนในโครงการสาม
ย่านกับกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ ดงัรายละเอียดท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไปในวาระท่ี 4 เน่ืองจาก GOLD จะมีเงินทุน
ไมเ่พียงพอในการด าเนินการ 
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ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด เป็นที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ 
GOLD (Whitewash) จงึขอเรียนเชิญ คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม  ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ จาก บริษัท แอด

ไวเซอร่ี พลัส จ ากัด สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) 

คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม น าเสนอรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการขอผ่อนผนัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) ดงันี ้

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) วา่มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี ้
ข้อดี 
1) GOLD สามารถระดมทุนได้ตามท่ีต้องการในเวลาอนัรวดเร็ว และสามารถน าเงินท่ีได้ไปใช้

ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ GOLD ทัง้ในปัจจบุนัและโครงการในอนาคต 
2) สร้างโอกาสทางธุรกิจจากการร่วมมือกันระหว่าง GOLD และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 

FPHT ท่ีเป็นผู้ประกอบอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าระดบัภูมิภาคเอเชีย เพ่ือผลการด าเนินงานท่ี
เติบโตและดีขึน้ในอนาคต อนัเป็นการเพ่ิมโอกาสให้บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD 
ได้รับผลตอบแทนและสว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุใน GOLD ท่ีดีขึน้ในระยะยาว 

3) ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก 
FPHT ไม่มีแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงนโยบายและการบริหารกิจการของ GOLD อย่างมี
นัยส าคัญ ภายใน  12  เดื อน ข้างห น้ า โดย GOLD ยังคงประกอบธุ รกิจหลัก ด้าน
อสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง 

ข้อเสีย 
1) บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงและสว่นแบ่งก าไรใน GOLD ท่ีลดลง 
2) FPHT จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD ท่ีมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน 

GOLD ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีสามารถถ่วงดุลการออกเสียงหรือคัดค้านมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
(block vote) ในเร่ืองส าคัญๆ ท่ีต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD 

ให้แก่ FPHT ท่ี 7.25 บาทตอ่หุ้น มีความเหมาะสม เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคายตุิธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีและวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท่ีเท่ากับ 6.89 บาทต่อหุ้ น 
และ 7.18 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ และเป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity ) ท่ีเท่ากับ 6.83 – 
7.54 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักล่าวนัน้มีความเหมาะสม ราคาเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม 
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ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมตัิผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ให้แก่ FPHT ในครัง้นี ้แต่
ทัง้นีก้ารตดัสินใจสุดท้ายขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้ นเป็นส าคญั  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

เมื่อบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดของวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้
สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 หรือไม ่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดของวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

คุณขันธ์พลร์ ซ่ือภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่าการเข้าท ารายการในครัง้นี ้FCL ต้องได้รับอนุมตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ FCL ท่ีประเทศสิงคโปร์หรือไม่ 
คุณอุเทน โลหชติพิทักษ์ : ชีแ้จงวา่ FCL มีหลกัเกณฑ์ท่ีจะต้องด าเนินการคล้ายกบับริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ไทย เน่ืองจาก FCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ถ้า FCL มี
การลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของ FCL คณะกรรมการอิสระของ FCL สามารถอนุมตัิการลงทุนได้
โดยแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นและไมต้่องน าธุรกรรมดงักลา่วเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิ ทัง้นี ้การท าธุรกรรมในครัง้นีมี้มูลค่าประมาณ 200 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 
5,000 ล้านบาท ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุจดทะเบียนของ FCL ซึง่มีทนุจดทะเบียนประมาณ 10,000 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ และคณะกรรมการอิสระได้อนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวแล้ว ก่อนท่ีจะมีการลงนามในสญัญา
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD (Share Subscription Agreement) 

คุณขันธ์พลร์ ซ่ือภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามวา่เม่ือสิน้สดุช่วง Silent Period แล้ว FCL มีแผนท่ีจะ
ถือหุ้นของ GOLD ตอ่ไปหรือไม ่อย่างไร 
คุณจริยง อนุมานราชธน: อธิบายถงึหลกัเกณฑ์ Silent Period วา่ ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และในวนัท่ีบริษัทจดทะเบียนน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวไปย่ืนขอให้ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน หากปรากฏวา่ราคาเข้าซือ้หุ้นของบคุคลในวงจ ากดันัน้
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทจดทะเบียน บุคคลจ ากัดนัน้จะไม่สามารถขายหุ้นดงักล่าวได้เป็น
เวลา 1 ปี โดยเมื่อครบก าหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสัง่ห้ามขายได้ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีถูกสัง่ห้าม
ขาย หรือท่ีเรียกว่าติด Silent Period  ดงันัน้ หากราคาตลาดของหุ้น GOLD ในวนัท่ีน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
ไปย่ืนขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนมีราคาต ่ากว่าประมาณ 8.06 บาทต่อหุ้น หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุเหลา่นีจ้ะไมต่ิด Silent Period 
คุณอุเทน โลหชติพทิกัษ์: ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ FCL มีเจตนาท่ีจะถือหุ้น GOLD ในระยะยาว 

คุณขันธ์พลร์ ซ่ือภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่านอกจากโครงการสามย่านแล้ว FCL จะเข้ามา
ช่วยเหลือในโครงการอื่นหรือไม ่
คุณปณต สิริวัฒนภักดี: ชีแ้จงวา่ต้องพิจารณาความเหมาะสมในขณะนัน้วา่มีความพร้อมหรือไม่ 
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คุณขันธ์พลร์ ซ่ือภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามวา่บริษัทฯ กบักลุ่ม TCC มีแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ี
ทบัซ้อนกนัหรือไม ่
คุณปณต สิริวัฒนภักดี: ชีแ้จงว่า ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของกลุ่ม TCC จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน
ศกัยภาพของแตล่ะบริษัทวา่เหมาะสมกบัโครงการใด  

คุณธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่าจากวิธีการประเมินราคาหุ้นของ GOLD 7 
วิธี ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เหตใุดท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมเ่ลือกวิธีท่ีถกูท่ีสดุ และระหวา่งวิธีท่ี 2 และวิธี
ท่ี 7 บริษัทฯเลือกทางเลือกใด 
ประธานฯ: อธิบายว่าท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาใช้ในการประเมิน คือ วิธี
ปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี และวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ราคาท่ีเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
มีท่ีมาอย่างไร และเป็นท่ีน่าดีใจว่าราคาท่ีเสนอขายเป็นราคาท่ีสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินประเมิน
ได้ 

คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายในอนาคต ตามเอกสารแนบ 
3 หน้า 60 ท่ีระบุว่า “…FCL ไม่มีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ และแผนการบริหาร
ของ GOLD อย่างมีนัยส าคัญ…” และหน้า 63 ท่ีระบุว่า “FPHT...ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และ/หรือธุรกิจหลกัของ GOLD อย่างมีนยัส าคญัภายใน 12 เดือนข้างหน้า” ขอ
ถามวา่ข้อความเหลา่นีม้ีความจ าเป็นต้องระบใุนเอกสารหรือไม ่ถ้าไมร่ะบมุีความผิดหรือไม ่ 
คุณปณต สิริวัฒนภักดี: ชีแ้จงวา่ค าอธิบายดงักลา่ว เป็นการแสดงนโยบายในการด าเนินธุรกิจของ FCL ท่ีเข้ามา
ลงทนุ และเพ่ือให้ GOLD เห็นแผนการชดัเจนและทราบวา่จะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจของ GOLD 
คุณจิรยง อนุมานราชธน: อธิบายเพ่ิมเติมว่า ข้อความดงักล่าวเป็นไปตามแบบ 247-7 (แบบ Whitewash) ท่ีใช้
เพ่ือขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยแบบดงักลา่วได้ก าหนดให้ผู้ ท่ีขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจการระบุแผนการว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อบริษัทจดทะเบียน เน่ืองจากการเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทุนมากกว่าร้อย
ละ 25 อาจท าให้ผู้ เข้าซือ้หุ้นเพ่ิมทุนมีสิทธิท่ีจะ Block Vote ได้ หรือควบคมุบริษัทได้ในระดบัหนึ่ง จึงต้องก าหนด
ข้อความนี ้

คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ข้อความนีม้ีการตีความอย่างไร และธุรกิจใดคือธุรกิจหลกั 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต ผู้ ท่ีให้ค าสญัญานีม้ีความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือไม่ 
คุณจริยง อนุมานราชธน: ชีแ้จงวา่ข้อความนีเ้ป็นการแสดงนโยบายในอนาคตของ FCL ตามท่ีได้กลา่วไปแล้ว ณ 
ปัจจุบนันี ้FCL ไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย และตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหากบริษัทจดทะเบียนมีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกั จะต้องมีการขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
ประธานฯ: ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายอธิบายเพ่ิมเติมความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 
คุณสวิตา ปีตะวรรณ: กลา่วสนบัสนนุท่ีปรึกษาทางการเงินวา่ ข้อความดงักลา่วเป็นแบบฟอร์มท่ีจะต้องระบใุห้ผู้ ท่ี
ขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการระบุแผนการว่าจะด าเนินการอย่างไรในระยะเวลา 12 
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เดือน ส่วนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัของบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีการขออนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและขอ
อนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัแล้วผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ทัง้สองกลุม่อนมุตัิให้เปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกั จะถือวา่ค ากลา่วนีไ้มจ่ าเป็นต้องท าตามหรือไม่ 
ประธานฯ: อธิบายวา่การท าธุรกรรมใดท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นไมต้่อง
กงัวล และนอกจากนี ้FCL ได้แจ้งไว้ชดัเจนแล้ววา่จะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกัใดๆ ของ GOLD 

ภายหลงัจากท่ีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหรือแสดงความเห็นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุม
ลงมติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เป็นรายวาระแยกต่างหากจากกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่ไมม่ีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสองประกอบกบัมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากัด ซึง่ถือ
หุ้นบริษัทฯ จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 

ในการนี ้กรรมการที่เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และมีสว่นได้เสียในการพิจารณาวาระดงักลา่ว รวม 
4 ท่าน คือ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชัย ได้
ออกจากห้องประชมุ ในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเข้าท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประธานฯ กล่าวว่า GOLD มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 3,257,079,735.75 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11,037,670,000.00 บาท โดยการออก
หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 685,700,997 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ GOLD 
และบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีได้ชีแ้จงแล้วข้างต้น 

อย่างไรก็ดี ในวนัท่ี FPHT ช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ท่ีราคา 7.25 บาทต่อหุ้น หากราคา
ดงักลา่วต ่ากวา่ราคาตลาดของหุ้นของ GOLD อาจเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ จาก
การเข้าท ารายการดงักล่าว ซึง่ในการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของ GOLD และบริษัทฯ จะ
ร่วมกนัพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GOLD ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการของ GOLD ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบคุคล
ดงักล่าว มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น (1) 
ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว (2) การเข้า
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ือง
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กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน 
รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึง่รวมถึงการติดต่อ 
และการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการน าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของ GOLD ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 401 ราย 148,598,660 เสียง 99.99381 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 9,200 เสียง 0.00619 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ 
148,607,860 เสียง  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท แผ่นดินทอง  
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (Whitewash) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  ตามท่ี FPHT ประสงค์จะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) ซึ่งแบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม ่
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GOLD และ
ของบริษัทฯ มีความเห็นเก่ียวกบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ตามท่ีได้เสนอแล้ว 
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสว่นได้เสีย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) 
และมอบหมายให้คณะกรรมการของ GOLD หรือคณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการผู้มีอ านาจ ตาม
หนังสือรับรองของ GOLD มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 423 ราย 147,227,761 เสียง 99.01095 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 1,470,700 เสียง 0.98905 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ท่ีมา
ประชมุ 

148,698,461 เสียง  

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 2 และ 3 เสร็จสิน้ลงแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 4 
ท่าน คือ (1) นายปณต สิริวฒันภกัดี (2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี (3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และ (4) นายธน
พล ศิริธนชัย กลบัเข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการของ GOLD 

และคุณจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด  เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดของการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ซึง่รายละเอียดปรากฏตาม (1) สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านโดย GOLD (บัญชี 1) และ (2) สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย GOLD (บญัชี 2) ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้นี ้
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คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอ านวยการของ GOLD และคุณจิรยง อนุมานราชธน ที่
ปรึกษาทางการเงนิจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด แจ้งตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

GOLD มีความประสงค์ท่ีจะเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรง
ข้ามกับอาคารจตัุรัสจามจุรี) โดยมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ท่ีดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวม
ประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกบับริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จ ากดั และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ 
สิริวฒันภกัดี กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทท่ีจะ
จดัตัง้ขึน้ใหม ่ 

กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 และ GOLD จะถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่โดยมลูค่าเงินลงทนุในส่วนของ GOLD 
รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ จะมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยของ GOLD จากการที่ GOLD เป็นผู้มีอ านาจควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานท่ีจะเป็นผู้
ด าเนินโครงการ 

ทัง้นี ้GOLD จะเข้าท ารายการดงักลา่ว ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีบ้รรลผุลส าเร็จ 
1. การเข้าลงทุนในโครงการสามย่านต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยไม่

นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสว่นได้เสีย 

2. การเข้าท ารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ GOLD ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
ได้แก่ FPHT  ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่เก่ียวข้อง 
อนัประกอบด้วย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GOLD และการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

3. การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ให้แก่ FPHT จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะต้องยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิและบริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่เป็น
ผู้ รับสิทธิจากกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้พฒันาและด าเนินการโครงการสามย่าน 

ทัง้นี ้ประโยชน์และผลกระทบของการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD มีดงันี ้
 ประโยชน์และข้อดีของการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 

1) เป็นการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ และมีท าเลท่ีดี ส่งผลให้ GOLD มีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ 

2) เป็นการเพ่ิมสินทรัพย์ท่ีจะก่อให้เกิดรายได้ระยะยาวต่อเน่ืองไปในอนาคต  เพ่ิมรายได้เช่าพืน้ท่ี
และการให้บริการ 
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3) เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์ของ GOLD ท่ีจะเติบโตเป็น
ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าครอบคลมุทัง้ในสว่นของท่ีอยู่อาศยัและอาคารในเชิงพาณิช
ยกรรม 

4) GOLD จะมีผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีอตัราผลตอบแทน (IRR) ประมาณร้อยละ 
10.5 -11.5  ซึง่สงูกว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 9  ปี (ไมร่วมระยะเวลาก่อสร้าง) 

 ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน 
 GOLD มีความเสี่ยงกรณีท่ีผลการด าเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ซึ่งเป็น

ลกัษณะปกติของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป เช่น กรณีก่อสร้างไม่เสร็จภายใน 4 ปี กรณี
ภายหลงัการเปิดด าเนินการ และมีอตัราผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรืออตัราผู้ใช้บริการ ไม่เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีวางไว้  
การเข้าท ารายการดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้ อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้ส ุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558  การเข้าลงทุน
โครงการสามย่านดงักล่าว จะมีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 
41.23 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เม่ือพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่าน
มาของ GOLD ได้แก่ ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GOLD เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 ได้อนุมัติการลงทุนก่อสร้าง
โรงแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ่งตัง้อยู่บริเวณสี่แยก
คลองเตย ถนนพระราม 4 มลูคา่ก่อสร้างรวมประมาณ 866.99 ล้านบาท ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่า
รวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 2.79 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการได้มาซึง่สินทรัพย์
ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 44.02 ซึง่มีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 15 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ถือ
เป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 2 ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของ GOLD จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือ
หุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทท่ีจะจัดตัง้ใหม่ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบั  GOLD และบริษัทฯ เป็นเหตใุห้
การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีขนาดรายการ
เก่ียวโยงเท่ากบัร้อยละ 26.37 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่าน
มา ได้แก่ รายการซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครัง้ท่ี 4/2558 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ได้
อนุมตัิการจ าหน่ายท่ีดินเปล่าอ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนือ้ท่ี 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์
พฒันา 5 จ ากดั (ผู้ชนะการประมลูที่เสนอราคาซือ้ท่ีดินดงักลา่วในมลูคา่ 127.00 ล้านบาท) ซึง่มีขนาดรายการร้อย
ละ 1.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และรายการเก่ียวโยงกันรายการอื่นซึ่งท่ี
ประชมุคณะกรรมการของ GOLD ครัง้นี ้จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 
อนัได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) อนัได้แก่ FPHT ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่มีขนาดรายการร้อยละ 66.88 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) รายการเก่ียวโยงกันทัง้หมดจะมีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 95.02 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ ดังนัน้ 
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมข่อง GOLD จงึมีหน้าท่ี ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยต้องได้รับคะแนน
เสียงอนุมัติไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

3) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และ
ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านโดย GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 
และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จ ากัด  ได้น าเสนอ
รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการสามย่านโดย GOLD ซึง่เข้าข่าย
เป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

 ความเหมาะสมของการท ารายการ 
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั มีข้อดีและข้อเสีย ดงันี  ้
ข้อดี 
1) เป็นการลงทนุในธุรกิจท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
2) โครงการตัง้อยู่ในท าเลท่ีมีศกัยภาพสงู 
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3) เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ และผลตอบแทนท่ีต่อเน่ืองในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้ ถือ
หุ้น 

4) เพ่ิมขนาดธุรกิจและสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาว 
5) สามารถทยอยจ่ายคา่สิทธิการใช้ท่ีดินเป็นเวลานานตามอายขุองโครงการ 
6) โครงการมีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 

ข้อเสีย 
1) ความเสี่ยงจากการไมส่ามารถก่อสร้างโครงการได้ทนัตามก าหนดเวลา 
2) ความเสี่ยงจากต้นทุนโครงการท่ีอาจเพ่ิมสูงขึน้ (Cost Overrun) และความส าเร็จของการ

ด าเนินโครงการ 
3) ความเสี่ยงจากภาระหนีส้ินและคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ 
4) ความเสี่ยงจากผลขาดทนุในช่วงแรกของการลงทนุ 

 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทนุในโครงการ 
1) มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิของโครงการเป็นบวกเท่ากบั 341.73 ล้านบาท  
2) อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Project IRR) เท่ากับร้อยละ 11.65 ต่อปี สูงกว่าต้นทุนทาง

การเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) ของโครงการท่ีร้อยละ 11.11 และสูงกว่าประมาณ
การอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของโครงการสงูสดุท่ีคาดไว้ประมาณร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

3) ระยะเวลาคืนทนุประมาณ 11.38 ปี 

 สรุปความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวนัน้มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน โดยเป็นการลงทุนใน
โครงการท่ีมีศักยภาพ ตัง้อยู่ในท าเลท่ีมีศักยภาพในใจกลางย่านธุรกิจ เพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายได้ และผลตอบแทนท่ีต่อเน่ืองในระยะยาวให้แก่ GOLD และจะส่งผลต่อรายได้
และผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทในฐานะบริษัทแมแ่ละเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ GOLD 

2) การลงทุนในโครงการสามย่านมีความคุ้มค่าในการลงทุน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน
ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

จากข้อพิจารณาต่างๆ ข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนของ 
GOLD ในโครงการสามย่านซึง่เป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันมีความ
เหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมตัิการเข้า
ลงทุนของ GOLD ในโครงการสามย่านในครัง้นี ้แต่ทัง้นีก้ารตดัสินใจสดุท้ายขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
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เม่ือบริษัทฯ ได้น าเสนอรายละเอียดของวาระท่ี 4 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุม
วา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 4 หรือไม ่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

คุณวรากร ลิขิตอนุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ: สอบถามวา่ส่วนโรงแรมมีจ านวนก่ีห้องและเป็นระดบัก่ีดาว และส่วน
ท่ีพกัอาศยัของโครงการมีจ านวนก่ีห้องและเป็นแบรนด์หรือไม ่มีความสมัพนัธ์กบัสว่นโรงแรมอย่างไร 
คุณธนพล ศิ ริธนชัย : ชี แ้จงว่าโครงการเป็นโครงการระดับ  B+ ถึง A และคาดว่าจะมีประมาณ  600  
ยนิูต เป็นสว่นโรงแรมจ านวน 100-200 ห้องและสว่นท่ีเหลือจะเป็นท่ีพกัอาศยัประเภท Service Resident มากกว่า
จะเป็นท่ีพกัอาศยัระดบั 5 ดาว 

คุณวรากร ลิขิตอนุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ: สอบถามว่าสัญญาเช่า 30 ปีท่ีท ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สามารถตอ่อายมุากกวา่ 30 ปีได้หรือไม ่
คุณธนพล ศิริธนชัย: ชีแ้จงว่าเมื่อสิน้สุดสัญญา GOLD คาดว่าจะมีสิทธิเจรจาขอต่ออายุได้ ณ ราคาตลาด 
เน่ืองจากเป็นผู้พฒันาโครงการ 

คุณวรากร ลิขิตอนุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ: สอบถามว่าตวัอาคารทัง้หมดของโครงการจะสร้างอยู่บน Podium 
เดียวกนัหรือไม ่หรือมีการแยกเป็นสว่นๆ 
คุณธนพล ศิริธนชัย: ชีแ้จงว่าอาคารต่างๆจะอยู่บน Podium เดียวกันและเช่ือมถึงกัน แต่อาคารส านักงาน 
ศนูย์การค้า และท่ีพกัอาศยัจะมีทางเข้าแยกจากกนัเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ ความเป็นสว่นตวัและความ
ปลอดภยั 

คุณวรากร ลิขิตอนุภาพ ผู้รับมอบฉันทะ: สอบถามว่าค่าเช่าท่ีดินท่ีแสดงเป็นค่าเช่าทัง้หมดหรือไม่และราคา
ดงักลา่วรวม GP ร้อยละ 5 ของรายได้แล้วหรือยงั 
คุณธนพล ศิริธนชัย: ชีแ้จงว่ามลูค่าโครงการ 13,000 ล้านบาทเป็นค่าก่อสร้างและค่าเช่ารวมตลอดอายุสญัญา 
แต่จะมีค่าเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้า (Up front) จ านวน 394 ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือช าระรายปีในแต่ละปี  นอกจากนี ้
ทุกๆ 5 ปีจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน ถ้าหาก GOLD มีผลประกอบการท่ีดีกว่าการประมาณการ 
(Projection) ทาง GOLD ต้องจ่ายร้อยละ 5 ของส่วนต่างท่ีสงูกว่าประมาณการ ซึ่ง GOLD เห็นว่าเป็นข้อตกลงท่ี
เป็นธรรม 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้
หรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการของ GOLD หรือคณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจ ตามหนังสือรับรองของ GOLD มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนใน
โครงการสามย่าน ดงักลา่ว 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วน
ได้เสียลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส 
จ ากดั ซึง่ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 

กรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง และมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระดงักล่าว รวม 4 ท่าน 
คือ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชัย ได้ออก
จากห้องประชมุ ในช่วงท่ีมีการพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และมอบหมายให้คณะกรรมการของ GOLD หรือคณะกรรมการบริหารของ 
GOLD หรือกรรมการผู้มีอ านาจ ตามหนังสือรับรองของ GOLD มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง
กับการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน  ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 430 ราย 148,807,561 เสียง 99.98979 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 15,200 เสียง 0.01021 
งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ท่ีมา
ประชมุ 

148,822,761 เสียง  

ภายหลงัจากการลงคะแนนเสยีงวาระท่ี 4 เสร็จสิน้ลงแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ 
(1) นายปณต สริิวฒันภกัดี (2) นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี(3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และ (4) นายธนพล ศิริธน
ชัย กลบัเข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 5  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ 

 



 35  

 

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็  โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่าหากมี Dilution ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะลดลง
หรือไม ่และการตัง้กองทรัสต์มีสถานะอย่างไร 
ประธานฯ: ชีแ้จงว่าเร่ืองราคาหุ้ นของบริษัทฯ นัน้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ผู้ บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน
คาดหวงัวา่บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์และรายได้เพ่ิมขึน้และมีสถานะทางการเงินดีขึน้เป็นล าดบั 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน: อธิบายว่าการจดัตัง้กองทรัสต์ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการย่ืน filing และคาดว่าจะท าการ
ขายหน่วยลงทนุของกองทรัสต์ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 

คุณสมบูรณ์ บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่าท่ีดินบริเวณถนนพระราม 4 ใกล้ๆ กับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีดินเช่าก่ีปี 
นายธนพล ศิริธนชัย: ชีแ้จงวา่ท่ีดินดงักลา่วเป็นท่ีดินที่ GOLD เช่า 30 ปีและอาจตอ่อายไุด้อีก 30 ปี 

คุณสมบูรณ์ บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามวา่ yield ของกองทรัสต์ จะเป็นเท่าไร 
ประธานฯ: ชีแ้จงวา่ ณ ปัจจบุนัยงัไมส่ามารถตอบได้ แตห่ากมีความคืบหน้าเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบ 

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามวา่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะซือ้หุ้นคืนเพ่ือพยงุราคาหุ้น
หรือไม ่
ประธานฯ: ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมส่ามารถตอบเร่ืองราคาหุ้นได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองของกลไกตลาด แตเ่พ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สบายใจ และเข้าใจในเร่ืองธรรมาภิบาลที่ดีจงึขอให้ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลช่วยชีแ้จงเร่ืองนีใ้ห้ผู้
ถือหุ้นทราบ 
คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์: ชีแ้จงวา่การซือ้หุ้นเพ่ือพยงุราคาไมส่ามารถท าได้ตามหลกัธรรมาภิบาล แตก่รณีการเพ่ิม
ทนุของ GOLD ในครัง้นี ้ไมส่ง่ผลกระทบของราคา หรือผลกระทบอื่นใดตอ่บริษัทฯ เพราะไมใ่ช่กรณีท่ีบริษัทฯ มีการ
เพ่ิมทนุด้วยตวัเองเพ่ือเข้าไปลงทนุใน GOLD เพ่ิมเติม 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม ่
เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 12:15 น. 

ลงชือ่      นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช       ประธานกรรมการ/ 
   (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)      ประธานท่ีประชมุ 

 
 
ลงช่ือ       นายพรชยั เกตจิุนากูล            เลขานกุารบริษัท/ 

        (นายพรชยั เกตจิุนากลู)     ผู้บนัทกึการประชมุ 


