
เอกสารแนบ 4 

66 
 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัทย่อย 

ของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์จ ำกดั (มหำชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UV”) มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำลงทนุในโครงกำรพฒันำพืน้ท่ีหมอน 21-22 (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสีแ่ยก
สำมย่ำน ฝ่ังตรงข้ำมกบัอำคำรจตัรัุสจำมจุรี) (“โครงการสามย่าน”) โดยมีมลูค่ำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรใช้ที่ดิน และ
มลูคำ่ก่อสร้ำงโครงกำรรวมประมำณ 13,000 ล้ำนบำท ทัง้นี ้GOLD และบริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั (“ทิพย์พัฒน“) และ/
หรือบริษัทในกลุม่นำยเจริญ สริิวฒันภกัดี ซึง่เป็นผู้ได้รับสทิธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (“กลุ่มผู้ได้รับ
สิทธิ”) จะเข้ำลงทนุในบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม ่ซึง่จะเป็นผู้ รับสทิธิในกำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรสำมยำ่นร่วมกบักลุม่ผู้
ได้รับสิทธิ ทัง้นี ้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 คิดเป็นมลูคำ่เงินลงทนุประมำณ 
2,040 ล้ำนบำท และบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ในสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำย
แล้วทัง้หมดของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดยมูลค่ำเงินลงทุนในส่วนของ GOLD รวมประมำณ 1,960 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี 
ภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่จะมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ GOLD จำกกำรที่ GOLD เป็นผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุจำกโครงสร้ำงกรรมกำร และเป็นทีมงำนท่ีจะเป็นผู้ด ำเนินโครงกำร โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำร ดงันี ้
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

GOLD จะเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ภำยหลงัจำกที่เง่ือนไขดงัตอ่ไปนีบ้รรลผุลส ำเร็จ 
o กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่นได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ UV* โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่น

ได้เสยี และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
o กำรเข้ำท ำรำยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ GOLD ให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ได้แก่ Frasers Property 

Holdings (Thailand) Co.,Ltd (“FPHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และรำยกำรที่เก่ียวข้อง อนัประกอบด้วย กำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของ GOLD และกำรผ่อนผนั
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจกำร (Whitewash) ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไม่
นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
รวมทัง้ ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

o คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 
(“คณะกรรมการประสานงาน”) ของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ยินยอมให้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิสำมำรถร่วมกบับริษัท
จดัตัง้ขึน้ใหมใ่นกำรเป็นผู้พฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรสำมยำ่นให้แล้วเสร็จและเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสญัญำ
ที่ตกลงไว้กบัจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ทัง้นี ้กรณีเง่ือนไขบงัคบัก่อนข้ำงต้นบรรลผุลส ำเร็จ GOLD คำดว่ำจะเข้ำลงทนุในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม ่ภำยในไตรมำส 2 
ปี 2559  
หมำยเหต ุ* เนื่องจำก GOLD มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยของ UV (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 UV ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่น

ร้อยละ 55.73) เป็นเหตุให้กำรเข้ำท ำรำยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ำกัดและ
รำยกำรที่เก่ียวข้อง รวมถึงรำยกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรสำมย่ำนของ  GOLD ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของ UV โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีด้วย  
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2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
ตำมที่ GOLD มีนโยบำยในกำรสร้ำงกำรเติบโตของ GOLD อย่ำงต่อเนื่อง GOLD จึงมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำลงทนุใน
โครงกำรสำมย่ำน โดยมีมลูค่ำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรใช้ที่ดิน และมลูค่ำก่อสร้ำงโครงกำรรวมประมำณ 13,000 
ล้ำนบำท ซึง่จะเป็นกำรขยำยกำรลงทนุในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ใหม่ๆ  ที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้และผลตอบแทน

                                                           
1     นำยปณต สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD UV และ FCL นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส  จ ำกดั ซึง่ ณ 
วนัท่ี 16 มีนำคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทัง้นี ้นำยปณต สิริวฒันภักดี เป็นบุตรชำยของนำยเจริญ สิริวฒันภักดี และ
คณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี 

2     นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD และ UV นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นำยฐำปน สิริวฒันภักดี เป็นกรรมกำรและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จ ำกัด ซึ่ง ณ 
วนัท่ี 16 มีนำคม 2558  ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทัง้นี ้นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชำยของนำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และ
คณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี 

3     นำยโชตพิฒัน์  พีชำนนท์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ GOLD และ FCL ทัง้นี ้นำยโชตพิฒัน์  พีชำนนท์ เป็นสำมีของบตุรสำวของ
นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี 

คูส่ญัญำ : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และ 
กลุม่ผู้ได้รับสทิธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

ควำมสมัพนัธ์ 
 

: กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิซึ่งจะเป็นผู้ ถือหุ้นอีกฝ่ำยของบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ ในสดัส่วนร้อยละ 51.00 เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ เนื่องจำกกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย
กำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ อนัได้แก่ นำยเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิง
วรรณำ สิริวฒันภกัดี มีควำมสมัพนัธ์เป็นญำติสนิทกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ  GOLD 
(อนัได้แก่ นำยปณต สิริวฒันภกัดี1 นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี2 และนำยโชติพฒัน์  พีชำนนท์3)  โดยมี
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้

 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

บริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ 

ทพิย์พฒัน์ และ/หรือกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ 

กลุ่มนำยเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

51.00%** 

66.01% 

55.73% 

หมำยเหต ุ * เป็นญำตสินิทกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
                ** สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ ภำยหลงักำรเข้ำลงทนุของ GOLD 

49.00%** 

นำยฐำปน และนำยปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 
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ที่ดีจำกกำรลงทนุ โดยมีพืน้ท่ีตัง้โครงกำรอยูบ่ริเวณหวัมมุสีแ่ยกสำมยำ่น ฝ่ังตรงข้ำมกบัอำคำรจตัรัุสจำมจรีุ (รำยละเอียด
โครงกำรสำมยำ่น ปรำกฏในข้อ 5.2 ของเอกสำรฉบบันี)้ โดย GOLD จะเข้ำลงทนุด้วยกำรเข้ำถือหุ้นของบริษัทท่ีจะจดัตัง้
ขึน้ใหม่ ซึ่งจะมีเงินลงทุนจำกผู้ ถือหุ้นประมำณ 4,000 ล้ำนบำท ทัง้นี ้GOLD จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.00 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ เงินลงทุนในบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ในส่วน 
GOLD รวม 1,960 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ดี GOLD จะเข้ำลงทนุในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม ่ต่อเมื่อคณะกรรมกำรประสำนงำน
ของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัยินยอมให้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิสำมำรถร่วมกบับริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นกำรเป็นผู้พฒันำและ
ด ำเนินกำรโครงกำรสำมย่ำน ทัง้นี ้ภำยหลงักำรลงทนุในบริษัทจดัตัง้ใหม่ เพื่อลงทนุในโครงกำรสำมย่ำน (ซึ่งต้องได้รับ
อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรเพิ่มทนุ จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ FPHT และผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD โดย FPHT) โครงสร้ำงบริษัทของ GOLD จะเป็นดงันี ้
 

 
 

4. ประเภทและขนาดของรายการ  
กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.  20/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและ
จ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณขนำดรำยกำร โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรับงวด 9 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 กำรเข้ำลงทนุโครงกำรสำมยำ่นดงักลำ่ว จะมีขนำดรำยกำรสงูสดุค ำนวณตำมเกณฑ์
มลูคำ่รวมสิง่ตอบแทน เทำ่กบัร้อยละ 41.23 ของมลูคำ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 

บจก.อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

กลุ่มนำยเจริญ สิริวฒันภกัดี* 

66.01% 

55.73% 

หมำยเหต ุ * เป็นญำตสินิทกบักรรมกำรและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
                ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
              *** สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ ภำยหลงักำรเข้ำลงทนุของ GOLD 

นำยฐำปน และนำยปณต  
สิริวฒันภกัด ี

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี 
99.70% 

100% 

บริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ 

ทพิย์พฒัน์ และ/
หรือกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

51.00%*** 
49.00%*** 

โครงการสามย่าน 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำขนำดรำยกำรรวมกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์รำยกำรอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 
รำยกำรซึง่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวนัท่ี 9 ตลุำคม 2558 ได้อนมุตัิกำรลงทนุก่อสร้ำงโรงแรมซึง่เป็นสว่นหนึ่งใน
โครงกำร FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ่งตัง้อยู่บริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระรำม 4 มูลค่ำ
ก่อสร้ำงรวมประมำณ 866.99 ล้ำนบำท ซึ่งมีขนำดรำยกำรสงูสดุตำมเกณฑ์มลูค่ำรวมสิ่งตอบแทน โดยอ้ำงอิงจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทำนส ำหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2558 เทำ่กบัร้อยละ 2.79 ของมลูคำ่
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ทัง้หมดจะมขีนำดรำยกำรรวมเทำ่กบัร้อยละ 44.02 ซึง่
มีขนำดรำยกำรมำกกวำ่ร้อยละ 15 แต่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ถือเป็นรำยกำรได้มำซึง่สินทรัพย์ประเภทท่ี 2 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี
หน้ำที่เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเข้ำท ำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ดงักลำ่วตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วนั นบัแตว่นัที่เปิดเผยรำยกำรตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 
1. เกณฑ์มลูคำ่ของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจกำรท่ีท ำรำยกำร  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

- ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 
2. เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน = % ก ำไรสทุธิของกิจกำรท่ีท ำรำยกำร / ก ำไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

- ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ - 
3. เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน = จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น  = 13,000 ล้ำนบำท / 31,529.85 ล้ำนบำท ร้อยละ 41.23 
2. กำรลงทนุก่อสร้ำงโรงแรมในโครงกำร FYI CENTER 

(รำยกำรท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 
= 866.99 ล้ำนบำท / 31,094.84 ล้ำนบำท ร้อยละ 2.79  

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 44.02 
 

4. เกณฑ์มลูค่ำหุ้นทนุที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช ำระคำ่สินทรัพย์ = จ ำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช ำระคำ่
สนิทรัพย์  / จ ำนวนหุ้นช ำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน  
- ไมส่ำมำรถค ำนวณตำมเกณฑ์นีไ้ด้ เนื่องจำกไมม่ีกำรออกหุ้นเพื่อช ำระคำ่สนิทรัพย์ 

 นอกจำกนี ้เนื่องจำกบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ (รำยละเอียดควำมสมัพนัธ์ปรำกฏในข้อ 2 
ข้ำงต้น) เป็นเหตใุห้กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกำยน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) โดยมีขนำดรำยกำรเก่ียวโยงเทำ่กบัร้อยละ 26.37 ของมลูคำ่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558  

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำขนำดรำยกำรรวมกบัรำยกำรเก่ียวโยงกนัรำยกำรอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ รำยกำรซึง่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ GOLD ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 10 สิงหำคม 2558 ได้อนุมตัิกำรจ ำหน่ำยที่ดินเปล่ำ
อ ำเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนือ้ที่ 215-3-57.3 ไร่ ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันำ 5 จ ำกดั (ผู้ชนะกำรประมลูที่
เสนอรำคำซือ้ที่ดินดงักลำ่วในมลูค่ำ 127.00 ล้ำนบำท) ซึ่งมีขนำดรำยกำรร้อยละ 1.77 ของมลูค่ำสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
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ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2558 และรำยกำรเก่ียวโยงกนัรำยกำรอื่นซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครัง้นี ้จะขออนมุตัิกำร
เข้ำท ำรำยกำรจำกที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 อนัได้แก่ กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดั (Private Placement) อนัได้แก่ FPHT  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ FCL ซึง่มีขนำดรำยกำรร้อยละ 66.88 ของมลูคำ่
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 (รำยละเอียดกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว ปรำกฏในสำรสนเทศรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกนั กรณีกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั) รำยกำร
เก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนำดรำยกำรรวมเทำ่กบัร้อยละ 95.02 ซึง่มีขนำดรำยกำรมำกกวำ่ร้อยละ 3 ของมลูคำ่สนิทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ำกวำ่ 3 
ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และ
ควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำร 

รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรเก่ียวโยง 
ขนำดรำยกำรเก่ียวโยง = มลูคำ่สิง่ตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการเกี่ยวโยง รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น มลูคำ่เงินลงทนุใน
บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นสว่นบริษัทฯ 1,960 ล้ำนบำท 

= 1,960 ล้ำนบำท / 7,432.77 ล้ำนบำท ร้อยละ 26.37 

2. กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั รวม 4,971.33ล้ำนบำท 

= 4,971.33 ล้ำนบำท / 7,432.77  ล้ำนบำท ร้อยละ 66.88 

3. กำรจ ำหนำ่ยทีด่ินเปลำ่อ ำเภอทบัสะแก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มลูคำ่ 127.00 ล้ำนบำท (รำยกำรท่ี
เกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผำ่นมำ) 

= 127.00 ล้ำนบำท / 7,187.98 ล้ำนบำท ร้อยละ 1.77 

ขนาดรายการเกี่ยวโยง ร้อยละ 95.02 
หมำยเหต ุ NTA ของ UV = สนิทรัพย์รวม – สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน – หนีส้นิ – สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
 (หนว่ย : ล้ำนบำท) = 31,529.85 – 77.96 – 20,676.83 - 3,342.30  
  = 7,432.77  ล้ำนบำท 
 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

5.1 ข้อมูลของหุ้นบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ที่บริษัทฯ ได้มา 

กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว GOLD จะได้มำซึ่งหุ้นสำมญัร้อยละ 49.00 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยสำเหตทุี่โครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทจดัตัง้ใหม ่มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 10 นัน้ เนื่องจำกสดัสว่นดงักลำ่วเป็นสดัสว่นที่ก ำหนดขึน้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบใุน
สญัญำให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงกำรสำมย่ำนที่ก ำหนดให้ที่กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่จะ
เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรสำมย่ำน จึงเป็นเหตใุห้กลุม่ผู้ ได้รับสิทธิถือหุ้นในบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ จ ำนวนร้อยละ 
51 ขณะที่ GOLD จะถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 49.00 อีกทัง้ กำรลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 49 คิดเป็นเงินประมำณ 1,960 
ล้ำนบำทนัน้ เป็นจ ำนวนที่ GOLD เห็นว่ำ GOLD จะสำมำรถลงทุนได้ โดยไม่กระทบต่อแผนงำนในกำรพฒันำ
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โครงกำรท่ีอยูอ่ำศยัเพื่อขำยของ GOLD ซึง่สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทจดัตัง้ใหมด่งักลำ่ว อำจก่อให้เกิดข้อจ ำกดัใน
กำรระดมทุนในรูปแบบของกำรเสนอขำยหุ้ นต่อประชำชนทั่วไป (Public Offering) ในอนำคต ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่และเกณฑ์กำรด ำรงสถำนะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ที่โครงสร้ำงกำรถือหุ้นมีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 
10 เว้นแตแ่สดงได้วำ่กำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงักลำ่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุแล้ว  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรของบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ ภำยหลงัที่ GOLD เข้ำลงทุน คำดว่ำจะมีจ ำนวนทัง้หมด 4 ท่ำน
ประกอบด้วย ผู้แทนจำก GOLD และกลุม่ผู้ ได้รับสิทธิ ฝ่ำยละ 2 ท่ำน  โดยกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทที่จดัตัง้ขึน้
ใหม่จะเป็นผู้แทนจำก GOLD  อีกทัง้ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท ได้แก่ กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนจำก 
GOLD จ ำนวน 2 ท่ำน ลงลำยมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตรำบริษัท หรือ กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทนจำกแต่ฝ่ำย ฝ่ำย
ละ 1 ท่ำน ลงลำยมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตรำบริษัท ซึ่งโครงสร้ำงคณะกรรมกำร และกำรก ำหนดผู้มีอ ำนำจลง
นำมผกูพนัดงักลำ่ว สง่ผลให้ GOLD มีอ ำนำจควบคมุในบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ รวมทัง้เป็นกำรถ่วงดลุอ ำนำจทัง้สอง
ฝ่ำยในกำรอนมุตัิรำยกำรตำ่งๆ  

ทัง้นี ้กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนของ GOLD ดงักลำ่ว เป็นไปตำมนโยบำยพฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์
ของ GOLD กลำ่วคือ มีกำรมุ่งพฒันำโครงกำรที่อยู่อำศยัแนวรำบ และโครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชย์ บนพืน้ที่เช่ำ 
เช่น เซอร์วิสเรสซิเด้นส์ อำคำรส ำนกังำน โรงแรม รวมถึงอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร เอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ ซึง่เป็น
โครงกำรประเภทโครงกำรที่มีกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed-Use) บนพืน้ที่เช่ำ ในขณะที่ UV มีนโยบำยมุ่ง
พฒันำโครงกำรที่อยูอ่ำศยัประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อขำย โดยปัจจบุนัโครงกำรของ UV และ GOLD ไม่มีควำมทบั
ซ้อนกนั โดย UV มีโครงกำรอำคำรสงูเชิงพำณิชย์โครงกำรเดียว ได้แก่ อำคำรปำร์คเวนเชอร์ (ซึ่งเป็นโครงกำรท่ี UV 
ได้พัฒนำและด ำเนินกำรก่อนที่ UV จะเข้ำลงทุนใน GOLD เมื่อปี 2555) อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกกำรให้เช่ำ
อำคำร ปำร์คเวนเชอร์แก่กองทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (REIT) แล้ว บริษัทย่อยของ UV จะท ำหน้ำที่
เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ (REIT manager)  ของกองทรัสต์ดงักลำ่ว ทัง้นี ้หำกในอนำคต UV และ GOLD มีโอกำสใน
กำรลงทุนพฒันำโครงกำรใหม่ๆ กรรมกำรและผู้บริหำรของ UV และ GOLD จะพิจำรณำถึงศกัยภำพของแต่ละ
บริษัท เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินกำรโครงกำรนัน้ๆ เป็นหลกั  รวมถึงพิจำรณำให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
พฒันำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่ทัง้สองบริษัทด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั 

 5.2 ข้อมูลสรุปของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ 

  ก)  ข้อมลูทัว่ไป 
   บริษัทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่มีวตัถปุระสงค์ในกำรก่อตัง้ขึน้ เพื่อเป็นผู้ รับสิทธิใช้ประโยชน์โครงกำรสำมย่ำนร่วมกบั

กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิซึ่งเป็นผู้ ได้รับสิทธิดังกล่ำวจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  (กรณีได้รับควำมยินยอมจำก
คณะกรรมกำรประสำนงำนของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั)  ทัง้นี ้ข้อมลูโดยสรุปของโครงกำรสำมยำ่น มีดงันี ้
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   สรุปข้อมลูโครงกำรสำมยำ่น 

ที่ตัง้โครงกำร 
  

: บริเวณจุดตดัระหว่ำงถนนพญำไทกบัถนนพระรำม 4 (หวัมุมสี่แยกสำมย่ำน ฝ่ังตรง
ข้ำมกบัอำคำรจตัรัุสจำมจรีุ) เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ โดยทิศเหนือติดถนนจุฬำลงกรณ์ 
ซอย 42 ทิศตะวนัออกติดถนนพญำไท ทิศตะวนัตกมีพืน้ท่ีจนถึงถนนจฬุำลงกรณ์ ซอย 
15 และทิศใต้ติดถนนพญำไท 

เนือ้ที่โครงกำร : ที่ดิน เนือ้ที่รวม 13 – 3 – 93.64 ไร่ 
มลูคำ่โครงกำร : มลูคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรใช้ที่ดนิ และมลูคำ่ก่อสร้ำงโครงกำรรวมประมำณ 

13,000 ล้ำนบำท 
รูปแบบโครงกำร : โครงกำรที่มีกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed -  Use)   ซึ่งมีพืน้ที่อำคำรรวม

ประมำณ 222,000 ตำรำงเมตร ส ำหรับใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงแรม อำคำรพกั
อำศยั ศนูย์กำรค้ำ ห้องจดังำนอเนกประสงค์ ส ำนกังำน และพืน้ท่ีจอดรถ รวมทัง้มีกำร
เช่ือมสถำนีรถไฟฟำ้ 
 

สรุปเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงการสามย่าน 
คูส่ญัญำ : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (“มหาวิทยาลัย”) และ  

บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั* (“ผู้ได้รับสิทธิ”)  
หมำยเหตุ  *ผู้ ได้รับสิทธิและกลุ่มบริษัทของผู้ ได้รับสิทธิจะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับ
มหำวิทยำลยั  

วนัท่ีลงนำมใน
สญัญำ 

: วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2558 

ขอบเขตข้อตกลง : o ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงพืน้ท่ี ประเภท และขนำดกำรใช้ประโยชน์ภำยในอำคำรที่
เกินกว่ำร้อยละ 10 ของพืน้ที่กำรใช้ประโยชน์ในแตล่ะประเภทธุรกิจ เว้นแต่ได้รับ
ควำมยินยอมจำกมหำวิทยำลยั  

o ระยะกำรออกแบบและก่อสร้ำง ต้องแล้วเสร็จภำยใน 4 ปี นบัแต่วนัที่สญัญำให้
สทิธิใช้ประโยชน์โครงกำรสำมยำ่นมีผลบงัคบัใช้ 

o ระยะเวลำใช้ประโยชน์ 30 ปี นบัแต่วนัครบก ำหนดก่อสร้ำงแล้วเสร็จ หรือนบัแต่
วนัก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดด ำเนินโครงกำรได้ก่อนก ำหนด 

o ในกรณีไม่สำมำรถก่อสร้ำงโครงกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด ให้เร่ิมนับ
ระยะเวลำใช้ประโยชน์ 30 ปีโดยทนัที  

o มหำวิทยำลยัมีสทิธิบอกเลกิสญัญำ กรณีผู้ได้รับสทิธิไมส่ำมำรถก่อสร้ำงโครงกำร
ให้แล้วเสร็จและเปิดด ำเนินโครงกำรได้ เนื่องจำกกำรขำดประสิทธิภำพ ควำม
เพิกเฉย ไมใ่สใ่จ หรือควำมประมำทเลนิเลอ่ 

o กรรมสิทธ์ิในอำคำรโครงกำร สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ และแบบกำรก่อสร้ำง หรือ
เอกสำรท่ีเกิดขึน้จำกกำรก่อสร้ำง ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของมหำวิทยำลยัทนัทีนบั
แตว่นัเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยผู้ได้รับสทิธิเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำก
กำรด ำเนินโครงกำรในทกุขัน้ตอน หรือทกุสญัญำ 
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คำ่ผลประโยชน์
ตอบแทน 

: ผู้ได้รับสทิธิตกลงช ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหำวิทยำลยั ดงันี ้
o ค่ำตอบแทนกำรท ำสญัญำ (Up Front Fee) จ ำนวน 394.00 ล้ำนบำท แบ่งช ำระ 

212.00 ล้ำนบำท ในวนัที่สญัญำมีผลบงัคบั และช ำระส่วนที่เหลือ 182.00 ล้ำน
บำท ภำยใน 110 วนั นบัจำกวนัที่สญัญำมีผลบงัคบั (วนัที่ 28 กันยำยน 2558) 
ซึง่ได้ช ำระไปแล้วทัง้จ ำนวน 

o คำ่ตอบแทนรำยปี จ ำนวน 4,980.00 ล้ำนบำท ช ำระเป็นรำยปีรวม 30 งวด นบัแต่
วนัเร่ิมก ำหนดระยะเวลำใช้ประโยชน์ 

o ค่ำส่วนแบ่งรำยได้ กรณีรำยได้รวมของโครงกำรที่ผู้ ได้รับสิทธิได้รับโดยตรงรวม
ทกุๆ 5 ปี สงูกวำ่รำยได้ที่ประมำณกำรไว้ในกระแสเงินสดตำมประมำณกำรรำยได้ 
– รำยจ่ำย ที่แนบท้ำยสัญญำ ผู้ ได้รับสิทธิตกลงให้ค่ำแบ่งรำยได้เพิ่มให้แก่
มหำวิทยำลยัในอตัรำร้อยละ 5 ของรำยได้สว่นท่ีเกินของช่วงเวลำ 5 ปี ดงักลำ่ว 

กำรก่อสร้ำง
โครงกำร 

: o ผู้ ได้รับสิทธิต้องก่อสร้ำงโครงกำรตำมรูปแบบกำรก่อสร้ำงที่มหำวิทยำลยัอนมุตัิ
ด้วยคำ่ใช้จ่ำยของตนเองทัง้หมดให้แล้วเสร็จภำยใน 4 ปี นบัจำกวนัท่ีสญัญำมีผล
ใช้บังคับ เว้นแต่มหำวิทยำลยัอนุญำตให้ก่อสร้ำงต่อจนแล้วเสร็จด้วยเหตุอัน
สมควร โดยมีมลูค่ำโครงกำรเมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่ต ่ำกวำ่ 6,000.00 ล้ำนบำท 
โดยกรณีมลูคำ่โครงกำรต ่ำกวำ่ที่ก ำหนด ผู้ ได้รับสิทธิต้องจ่ำยเงินค่ำชดเชยมลูคำ่
สว่นตำ่งให้มหำวิทยำลยั 

o ทำงเช่ือมสถำนีรถไฟฟำ้ :  
 ผู้ได้รับสทิธิต้องก่อสร้ำงทำงเช่ือมสถำนีรถไฟฟำ้ให้แล้วเสร็จภำยใน 4 ปี นบั

แต่วนัที่ได้รับอนญุำตจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัที่
อำคำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (แล้วแต่เง่ือนเวลำใดจะเกิดขึน้ภำยหลงั) และหำก
ก่อสร้ำงไมแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ ได้รับสิทธิตกลงช ำระคำ่ปรับ
ในอัตรำวันละร้อยละ 0.01 ของมูลค่ำก่อสร้ำงทำงเช่ือมสถำนีรถไฟฟ้ำ 
จนกวำ่จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ   

 หำกผู้ ได้รับสิทธิไม่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเช่ือมสถำนีรถไฟฟ้ำ ผู้ ได้รับสิทธิ
ตกลงช ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้มหำวิทยำลยัเป็นเงินเท่ำกบั
มลูคำ่กำรก่อสร้ำง 

 กรณีกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหำนคร และ
หน่วยงำนรำชกำรอื่นท่ีเก่ียวข้องไมอ่นญุำตให้ด ำเนินกำรท ำทำงเช่ือมสถำนี
รถไฟฟ้ำ หรือยังไม่มีผลกำรพิจำรณำอนุญำตภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ออกแบบและก่อสร้ำงโครงกำร ผู้ ได้รับสิทธิตกลงช ำระค่ำผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ่มเติมให้กบัมหำวิทยำลยัเป็นเงิน 50.00 ล้ำนบำท 

สทิธิและหน้ำที่
ของคูส่ญัญำ 

: o ผู้ ได้รับสิทธิมีสิทธิน ำพืน้ที่อำคำรโครงกำรออกให้เช่ำหรือใช้ประโยชน์ได้ตลอด
ระยะเวลำของสญัญำ โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลยักรณีเป็น
กำรให้เช่ำพืน้ท่ีหรือใช้ประโยชน์ หรือให้สทิธิบคุคลอื่นบริหำรพืน้ท่ี เพื่อด ำเนินกำร
ตำมขอบเขตกิจกรรมเชิงพำณิชย์ อย่ำงไรก็ดี  กรณีกำรให้เช่ำพืน้ที่หรือใช้
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ประโยชน์ หรือให้สิทธิบุคคลอื่นบริหำรพืน้ที่ ขนำดใหญ่มำกกว่ำ 20,000 ตร.ม. 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนงัสอืจำกมหำวิทยำลยั 

o กำรโอนสิทธิและหน้ำที่ของผู้ ได้รับสิทธิตำมสญัญำให้แก่บคุคลใดๆ หรือให้ควำม
ยินยอมให้บุคคลอื่นใดประกอบกิจกำรแทน ไม่ว่ำทัง้หมดหรือเพียงบำงส่วน 
กระท ำมิได้ เว้นแตไ่ด้รับควำมยินยอมลว่งหน้ำจำกมหำวิทยำลยั 

กำรบรูณะพฒันำ
อำคำรโครงกำร 

: ผู้ ได้รับสิทธิต้องด ำเนินกำรบรูณะพฒันำอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงเพื่อให้พร้อมใช้งำน
หรือปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม โดยผู้ ได้รับสิทธิต้องเตรียมงบประมำณเพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบูรณะพฒันำ (Renovation) และจะต้องใช้วงเงินสะสมดงักล่ำวใน
กำรบรูณะพฒันำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัครบก ำหนดระยะเวลำใช้ประโยชน์ของสญัญำ 
มิฉะนัน้ ให้วงเงินท่ีคงเหลอืตกเป็นกรรมสทิธ์ิของมหำวิทยำลยั 

คำ่ธรรมเนียม
และภำษีอำกร 

: ผู้ได้รับสทิธิตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบช ำระคำ่ธรรมเนียม อำกร คำ่ภำษีตำ่งๆ  

 
แผนที่ตัง้โครงการสามย่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข) สรุปฐำนะกำรเงิน 
ไมม่ีข้อมลู  

6.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนส ำหรับกำรลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น โดยมีมลูค่ำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรใช้ที่ดิน และ
มลูคำ่ก่อสร้ำงโครงกำรรวมประมำณ 13,000 ล้ำนบำท ซึง่ในเบือ้งต้นแหลง่เงินทนุในกำรพฒันำและก่อสร้ำงโครงกำรมำ
จำกเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินในสดัสว่นประมำณร้อยละ 50 : 50 โดยมลูคำ่เงินลงทนุในสว่น
ของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ในสว่นของ GOLD รวมประมำณ 1,960 ล้ำนบำท  
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7.    มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา  
โครงกำรสำมย่ำนมีมูลค่ำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรใช้ที่ดิน 5,374 ล้ำนบำท (ประกอบด้วยค่ำตอบแทนกำรท ำ
สญัญำ (Up Front Fee) จ ำนวน 394 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนรำยปี ตลอดอำยุสญัญำ 30 ปี รวม 4,980 ล้ำนบำท) 
และมลูคำ่ก่อสร้ำงโครงกำรประมำณ 7,650 ล้ำนบำท รวมทัง้สิน้ประมำณ 13,000 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินลงทนุในสว่นของ 
GOLD จ ำนวน 1,960 ล้ำนบำท จำกสดัสว่นกำรถือหุ้นของ GOLD ร้อยละ 49.00 ในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ  
GOLD จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดัจ ำนวน 1,960 ล้ำนบำท มำ
เป็นแหลง่เงินทนุในกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น (เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ในสว่นของ GOLD 
มีมลูคำ่เทำ่กบั 1,960 ล้ำนบำท) 

โดยค่ำก่อสร้ำงโครงกำรสำมย่ำนมีมูลค่ำรวมประมำณ 7,650 ล้ำนบำท ซึ่งจะทยอยช ำระภำยใน 4 ปี ตำมระยะเวลำ
ก่อสร้ำง ค่ำตอบแทนกำรท ำสญัญำ (Up Front Fee) (ซึ่งผู้ ได้รับสิทธิได้ไปช ำระแล้วและบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ต้องจ่ำย
ช ำระคืนให้ผู้ได้รับสทิธิ) และดอกเบีย้ธนำคำรในระหวำ่งกำรพฒันำโครงกำร รวมเป็นเงินประมำณ 8,500 ล้ำนบำท จะมำ
จำกเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหมแ่ละเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินในสดัสว่นร้อยละ 50 : 50 ในขณะที่
ค่ำตอบแทนรำยปี ตลอดอำยุสัญญำ 30 ปี รวม 4,980 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มผู้ ได้ รับสิทธิต้องช ำระแก่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั รวมถึงคำ่สว่นแบง่รำยได้ กรณีรำยได้รวมของโครงกำรสำมยำ่นทกุๆ 5 ปี สงูกวำ่รำยได้ที่ประมำณกำรไว้ใน
สญัญำ จะมำจำกกระแสเงินสดที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมยำ่น ภำยหลงักำรเปิดให้บริกำรโครงกำร  

ทัง้นี ้หำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD ไม่อนุมตัิกำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ให้แก่ FPHT แล้ว FCL ไม่ประสงค์จะลงทนุในหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้ำร่วมลงทนุในโครงกำร
สำมย่ำน เนื่องจำก GOLD จะมีเงินทนุไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร (รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในสำรสนเทศกรณีกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั) 

9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ 
กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่น จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบตอ่ GOLD และบริษัทฯ ดงันี ้

 เป็นกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่มีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้  GOLD และบริษัทฯ มี
โอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่ กรณีโครงกำรสำมยำ่นมีผลกำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดย GOLD และบริษัทฯ สำมำรถรับรู้ยอดขำยและก ำไรของบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ในงบกำรเงิน
รวมของ GOLD และบริษัทฯ เนื่องจำกภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำร บริษัทที่จดัตัง้ขึน้ใหม่จะมีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ย
ของ GOLD และบริษัทฯ จำกกำรท่ี GOLD เป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุจำกโครงสร้ำงกรรมกำร และเป็นทีมงำนท่ีจะเป็นผู้
ด ำเนินโครงกำร  

 เป็นกำรเพิ่มสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรำยได้ระยะยำวแก่ GOLD และบริษัทฯ ต่อเนื่องไปในอนำคต โดยภำยหลงักำร
เปิดด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว GOLD และบริษัทฯ จะมีรำยได้จำกกำรปล่อยเช่ำพืน้ที่และกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้จำก
ปัจจบุนั 

 เป็นกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  เพื่อให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ของ  GOLD ที่จะเติบโตเป็น
ผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำครอบคลมุทัง้ในสว่นของที่อยูอ่ำศยัและอำคำรในเชิงพำณิชยกรรม 
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 มีผลตอบแทนที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทนุ โดยมีอตัรำผลตอบแทนภำยใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมำณร้อย
ละ   10.5 - 11.5  ซึง่สงูกวำ่อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุเปำ้หมำยที่ GOLD ตัง้ไว้ และมีระยะเวลำคืนทนุประมำณ 
9  ปี (ไมร่วมระยะเวลำก่อสร้ำง) 

 เพิ่มโอกำสให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน GOLD หำก GOLD มีผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประกอบ
ธุรกิจดีขึน้ในอนำคต  

 ในกรณีที่ผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ไม่ว่ำด้วยปัจจยัใด ซึ่งเป็นลกัษณะปกติของ
ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โดยทัว่ไป เช่น  
- กรณีไม่สำมำรถก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 4 ปี อันเกิดจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น กรณีรำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำรสำมยำ่นไมผ่่ำนกำรพิจำรณำอนญุำตจำกหนว่ยงำนรำชกำรท่ี
เก่ียวข้อง และเป็นเหตใุห้ต้องมีกำรปรับแบบกำรก่อสร้ำงเพื่อยื่นขออนญุำตใหม่อีกครัง้ กรณีผู้ รับเหมำก่อสร้ำง
ของโครงกำรปฏิบตัิงำนลำ่ช้ำไมเ่ป็นไปตำมแผนงำน เป็นต้น ซึง่จะท ำให้กำรรับรู้รำยได้ของ GOLD จำกโครงกำร
ดงักลำ่วลำ่ช้ำออกไป หรือมีต้นทนุที่เพิ่มขึน้จำกที่ประมำณกำร รวมทัง้ระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร
จะลดลง เนื่องจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัจะเร่ิมนบัระยะเวลำใช้ประโยชน์ในทนัทีภำยหลงัครบก ำหนดเวลำ
กำรก่อสร้ำง 4 ปี ท่ีก ำหนดไว้ 

- กรณีภำยหลงักำรเปิดด ำเนินกำรโครงกำร และมีอัตรำผู้ เช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ และ/หรืออัตรำ
ผู้ ใช้บริกำรห้องพกัของโรงแรม และ/หรืออตัรำกำรจ ำหน่ำยห้องพกัอำคำรชุด ไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ ซึ่ง
จะท ำให้ GOLD ไมไ่ด้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในโครงกำรสำมยำ่นตำมเปำ้หมำยที่วำงไว้ 

 GOLD จะไม่สำมำรถที่จะรับรู้รำยได้จนกวำ่โครงกำรจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ดี GOLD 
เห็นว่ำในช่วงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงดงักลำ่ว ต้นทนุ และค่ำใช้จ่ำยสว่นใหญ่ที่เป็นเงินลงทนุ จะสำมำรถบนัทึกเป็น
ต้นทนุของสินทรัพย์ ซึ่งจะไมก่ระทบตอ่งบก ำไรขำดทนุของ GOLD รวมถึงไมก่ระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของ GOLD 

 ผลกระทบในกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมยำ่นตอ่บริษัทฯ ในกรณีภำยหลงั GOLD เข้ำลงทนุในบริษัทจดัตัง้ใหมเ่พื่อลงทนุ
ในโครงกำรสำมย่ำน และเกิดเหตกุำรณ์ที่สญัญำให้ใช้สิทธิกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัสิน้สดุลงจำกกำรที่กลุม่ผู้ ได้รับ
สทิธิผิดสญัญำ และไมส่ำมำรถแก้ไขได้ในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัจะมีสทิธิเรียกให้กลุม่ผู้ ได้รับ
สิทธิช ำระหนีท้ี่ค้ำงช ำระพร้อมดอกเบีย้ และค่ำเสียหำยในสว่นท่ีเกินจำกหลกัประกนั (ถ้ำมี) รวมทัง้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิด
จำกกำรไม่ช ำระหนีห้รือกำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำ และค่ำผลประโยชน์ตอบแทนรำยปี รวมทัง้ค่ำสว่นแบ่งรำยได้ที่กลุ่มผู้
ได้รับสทิธิต้องให้แก่มหำวิทยำลยั จนกวำ่มหำวิทยำลยัจะหำผู้ประกอบกำรรำยใหมไ่ด้ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 2 ปี 

ทัง้นี ้เนื่องจำก GOLD จะใช้เงินบำงสว่นท่ีได้รับจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั เป็น
แหล่งเงินทุนในกำรเข้ำลงทุนโครงกำรสำมย่ำน อย่ำงไรก็ดี กำรออกและเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะ มี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมของ GOLD โดยท ำให้สิทธิกำรออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งก ำไร (Earning 
Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 29.51 โดยไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของ GOLD (Price Dilution) เนื่องจำกเป็น
กำรเสนอขำยหุ้นท่ีสงูกวำ่รำคำตลำดเฉลีย่ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำร 
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10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง 

นำยปณต สริิวฒันภกัดี นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร และและนำยธนพล ศิริธนชยั  ซึง่เป็นกรรมกำร
ที่มีสว่นได้เสยีในกำรเข้ำท ำรำยกำร มิได้เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงในกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว  

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

บริษัทฯ จะท ำรำยกำรดงักลำ่วข้ำงต้นภำยใต้เง่ือนไขส ำคญัดงัที่ปรำกฏในข้อ 1 ของรำยงำนฉบบันี ้ 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนดงักลำ่ว มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อ 
GOLD และบริษัทฯ เนื่องจำกเป็นกำรขยำยกำรลงทนุในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ของ GOLD ที่จะ
เติบโตเป็นผู้ประกอบกำรอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำครอบคลมุทัง้ในสว่นของที่อยู่อำศยัและอำคำรในเชิงพำณิชยกรรม  และ
อยู่ในขอบเขตของธุรกิจหลกัที่ GOLD มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในปัจจบุนั อีกทัง้พิจำรณำเห็นวำ่ด้วยศกัยภำพ
ด้ำนท ำเลที่ตัง้ของโครงกำร ซึ่งตัง้อยู่บริเวณจุดตัดระหว่ำงถนนพญำไทกับถนนพระรำม 4 และรูปแบบกำรพัฒนำ
โครงกำร ในรูปแบบโครงกำรที่มีกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำน (Mixed - Use) ซึ่งประกอบด้วยอำคำรส ำนกังำน โรงแรม 
อำคำรพักอำศัย ศูนย์กำรค้ำ ห้องจัดงำนอเนกประสงค์ และพืน้ที่จอดรถ ดังนัน้ กำรเข้ำลงทุนในโครงกำรสำมย่ำน
ดงักลำ่วจะเป็นกำรเพิ่มสินทรัพย์ที่มีศกัยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ GOLD รวมถึงบริษัทฯ จำกกำรถือหุ้นของ GOLD 
ต่อเนื่องไปในระยะยำว โดยผลจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนโครงกำรสำมย่ำนโดยผู้บริหำรของ  GOLD 
พบวำ่มีควำมคุ้มคำ่ตอ่กำรลงทนุ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ GOLD จะมีเงินทนุเพียงพอต่อกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรสำมย่ำนในสดัสว่นท่ีเป็น
เงินลงทนุของ GOLD (นอกเหนือไปจำกเงินท่ีบริษัทท่ีจะจดัตัง้ใหม่จะกู้ยืมเพื่อกำรลงทนุในโครงกำร) จำกเงินท่ีได้รับจำก
กำรเพิ่มทุน ซึ่งหำกได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ  GOLD และ UV รวมถึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ประสำนงำนของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั GOLD คำดวำ่จะลงทนุได้ในประมำณไตรมำส 2 ของปี 2559 เพื่อให้กำรด ำเนิน
โครงกำรเป็นไปตำมที่ระบใุนสญัญำให้สิทธิใช้ประโยชน์โครงกำรสำมย่ำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ที่กลุ่มผู้ ได้รับ
สิทธิลงนำมไว้เมื่อวนัที่ 10 มิถุนำยน 2558 โดยปัจจุบนั โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำแบบกำรก่อสร้ำงโครงกำรและ
จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ( Environmental Impact 
Assessment : EIA) และยื่นขออนญุำตจำกหนว่ยงำนรำชกำรก่อนเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรตอ่ไป 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  

ไม่มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใดที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท 
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14. รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 16 มีนำคม 2558 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นล่ำสดุ) ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน มีดงันี ้

 
รายชื่อ 

จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 1,262,010,305 66.01 นำยปณต สิริวัฒนภักดี และนำยฐำปน สิริวัฒน

ภกัดี เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 
(โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 
ร้อยละ 50.00 และร้อยละ 50.00 ของทนุช ำระแล้ว
ตำมล ำดับ)  มีควำมสัมพันธ์เป็นญำติสนิทกับ
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ
คู่สัญญำในกำรเข้ำท ำรำยกำร อันได้แก่ กลุ่มผู้
ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ที่จำกจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  

 
 


