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        28 กุมภาพนัธ์ 2560 
CSO/EL 004/2017 
 
เร่ือง แจง้ก าหนดวนั วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  การจ่ายเงินปันผล การเขา้ร่วมลงทุนใน

โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed Use)  (แกไ้ขขนาดรายการจ าหน่ายไป)  และการ
แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ดุสิตธานี จ  ากดั (มหาชน)  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560ไดมี้มติส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1. อนุมัติตามทีค่ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลง ดังนี้  
1.1 นายภควตั โกวทิวฒันพงศ ์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการท่ีลาออก   
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีลาออก  กล่าวคือ จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2562 
1.2 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนนัทน์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนายบนัเทิง ตนัติวทิ 

กรรมการท่ีลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีลาออก กล่าวคือ จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

 
จึงท าใหบ้ริษทัฯ คงมีจ านวนกรรมการ 12 ท่าน เช่นเดิม 

2. พิจารณาการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล และวัน
จ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 
2559 และจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
2.1   รับทราบการไม่จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ มีทุน
ส ารองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
2.2   จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 โดยจดัสรรจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 85 
ลา้นบาท ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยก าหนดวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 
เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
 
 อน่ึง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ จะท าไดเ้ม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   
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3. พจิารณาการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed Use) 

 
3.1  มีมติอนุมติัและเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้บริษทัฯและ/หรือ
บริษทัย่อย เขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม (Mixed-Use) ประกอบดว้ย 
โรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั ศูนยก์ารคา้ และอาคารส านกังาน (“โครงการรูปแบบผสม”) บนท่ีดินบริเวณ
หัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่ เกิน 36,700 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
ก. การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าท่ีดิน 
การก่อสร้างและพฒันาโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และ โครงสร้างอาคารศูนยก์ารคา้ (“โครงการ HRR”) 
ผ่านบริษทั วิมานสุริยา จ ากดั (“HRRJV”) ร้อยละ 60 โดยมีผูร่้วมทุนอีกร้อยละ 40 คือบริษทั เซ็นทรัล
พฒันา จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ย ซ่ึงสิทธิการเช่าท่ีดินและโครงการ HRR มีมูลค่าโครงการ
ทั้งหมดไม่เกิน 21,900 ลา้นบาท คิดเป็นส่วนของบริษทัฯ ไม่เกิน 14,200 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ 
ไดจ้ดัตั้ง HRRJV แลว้ โดยถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และบริษทัฯ จะทยอยขายหุ้นให ้CPN 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่างบริษัทฯ และ CPN จะเป็น 60: 40 ซ่ึงบริษัทฯ จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุน้ให ้CPN ทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ 165 ลา้นบาท1 
ข.  การเขา้ร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอาคารศูนยก์ารคา้ (“โครงการ Retail”) ผ่านบริษทั สวนลุม 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“REJV”)ร้อยละ 15 โดยมีผูร่้วมทุนอีกร้อยละ 85 คือบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรือ บริษทัยอ่ย ซ่ึงโครงการ Retail มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 8,900 ลา้นบาท คิดเป็นส่วน
ของบริษทัฯ ไม่เกิน 1,340 ลา้นบาท ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง REJV แลว้ โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียน และบริษทัฯ จะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง  
บริษทัฯ และ CPN จะเป็น 15: 85 ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนจากการขายหุน้ให ้CPN ทั้งหมดเป็น
มูลค่าประมาณ 640 ลา้นบาท1 
ค. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารส านักงาน (“โครงการ Office”) ผ่านบริษัท พระราม 4 
เดเวลอปเมน้ท ์จ ากดั (“OJV”) ซ่ึงบริษทัฯ จะจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินให้ OJV และจ าหน่ายหุ้นร้อยละ 
90 ของทุนจดทะเบียนของ OJV ให้แก่บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัย่อย  
คิดเป็นมูลค่าท่ีจ  าหน่ายไปรวมไม่เกิน 2,700.9 ลา้นบาท 
3.2 มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท  มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ/หรือ 
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 
มอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลง เง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
- การลงทุนในโครงการ HRR, Retail, Office รวมทั้งให้มีอ านาจในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง แกไ้ข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง และ/หรือ ตกลง ลงนาม และส่งมอบสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในโครงการ HRR, Retail, Office 
1 มูลค่าอาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัเงินลงทุนในอนาคต 
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- การแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง และ/หรือ ตกลง ลงนาม สัญญาเช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์
- การติดต่อ เจรจา ให้ขอ้มูล และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานต่างๆ 
ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงิน และบุคคลหรือองคก์รใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุนในโครงการ HRR, Retail, Office และ 
- การกระท าการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในโครงการ HRR, Retail, Office  
ทั้งน้ีโดยยดึหลกัในการรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯตาม
มาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ รายการไดม้าและจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 
(“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์ขนาดรายการสูงสุดเท่ากบั
ร้อยละ 257.28 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทน ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตาม ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากบัหรือสูงกว่าร้อยละ 100 และรายการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยมี์ขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 38.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเขา้ข่าย
เป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือ 
สูงกวา่ แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยน้ี์ เป็นส่วน
หน่ึงของโครงการรูปแบบผสม บริษทัฯจึงจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมกบัรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ โดยมีสารสนเทศตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

4. ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  วาระการประชุม วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) / ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และสิทธิในการรับ
เงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 24/2560 ในวนัท่ี 27 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขท่ี 946 ถนนพระราม 4  
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ และก าหนดให้วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู ้ถือหุ้น  
(Record Date) เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลโดยจะ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560  
 

5. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่24/2560 ดังนี ้
5.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 23/2559 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 23/2559 เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรอง  
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5.2 คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2559 เพือ่ทราบ 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2559 ซ่ึงสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบ  
 
5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
5.4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพือ่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการไม่จดัสรรเงินก าไร
สุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯมีทุนส ารองตามกฎหมายคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ และจ่ายเงินปันผลตามมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2560 ดงักล่าวขา้งตน้ 

5.5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนผู้ทีอ่อกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดห้ารือกนัตาม
แนวทางการสรรหาท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไวแ้ละจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่  

1. ดร. กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ 
2. นางสินี เธียรประสิทธ์ิ   
3. นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ 
4. นางวรางค ์ไชยวรรณ 
 
5.6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเร่ืองค่าตอบแทน
คณะกรรมการและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นชอบและให้
น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนรายคร้ังและรายเดือนของ
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอ่ืนๆ  ของปี 2560 รวมกนัไม่เกิน 6,500,000 บาท เพิ่มข้ึน
จากวงเงินท่ีขออนุมติัปี 2559 จ  านวน 500,000 บาท หรือร้อยละ 8.33 เม่ือเทียบกบัวงเงินท่ีขออนุมติัปี 2559 
เน่ืองจากมีการขยายกิจการของบริษทัฯ จึงส ารองไวห้ากมีการจดัประชุมคณะกรรมการเพิ่มมากข้ึน และมี
คณะกรรมการชุดยอ่ยเพิ่มข้ึนเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆของบริษทัฯ ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการมี
อ านาจปรับเปล่ียนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ใน
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 6,500,000 บาท  
ส่วนค่าตอบแทนประจ าปี 2560 จะขอเสนอจ่ายเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 850,000 บาท โดยมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม 
5.7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคดัเลือกผูส้อบบญัชี
แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชี และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีดงัน้ี  
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก หรือนางสาวปัทมวรรณ 
วฒันกุล ให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั มีอ านาจตรวจสอบ 
ท าและลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทัฯ 
2. ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ของ บมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งส้ิน 1,555,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 
2559 จ  านวน 80,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.42 เน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษ ท ท าให้ขอบเขต
การท างานและความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีเพิ่มมากข้ึน 
5.8 พจิารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบผสม (Mixed-Use) 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเขา้ร่วม
ลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบผสม ( Mixed-Use) 
5.9 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

               (นางศุภจี สุธรรมพนัธ์ุ) 
          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม 
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(ฉบับแก้ไข) 
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ 

บริษัท ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) 
ตามบัญชี 1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 

2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use) ประกอบด้วย 
โรงแรม อาคารที่พกัอาศยั ศูนย์การค้า และอาคารส านกังาน (“โครงการรูปแบบผสม”) บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสีลม
และถนนพระราม 4 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การเข้าร่วมลงทนุในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประกอบด้วยการได้มาซึง่สทิธิการเช่าที่ดิน การพฒันา
และก่อสร้างโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และ โครงสร้างอาคารศนูย์การค้า (“โครงการ HRR”) ผา่นบริษัท วิมาน
สริุยา จ ากดั (“HRRJV”)  

2. การเข้าร่วมลงทนุในโครงการพฒันาศนูย์การค้า (“โครงการ Retail”) ผ่านบริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(“REJV”) 

3. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารส านกังาน (“โครงการ Office”) ผ่านบริษัท พระราม 4 เดเวลอปเมนต์ 
จ ากดั (“OJV”)  

 
การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทฯตามมาตรา 107 

(2)(ก) แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และ รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลง
วนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการสงูสดุ
เท่ากบัร้อยละ 257.28 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่  4 ตาม ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 100 และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการสงูสดุ
เทา่กบัร้อยละ 38.81 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปโดยมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์นี ้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการรูปแบบผสม บริษัทฯจึงจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมกบัรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่กลา่วมาข้างต้น ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะพฒันาและก่อสร้างโครงการรูปแบบผสม ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 หลงัจากที่ได้รับมติ
อนุมัติให้เข้าท ารายการดงักล่าวจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 7 ปี  

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 
รายการท่ี 1 

การเข้าท าสญัญาร่วมลงทนุในโครงการ HRR 
คูส่ญัญา : บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) และ 
   บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : CPN ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ 

การเข้าท าสญัญาเช่าที่ดินระยะยาวบริเวณหวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 
ผู้ เช่า : บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ให้เชา่ : ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ (“ส านกังานทรัพย์สนิฯ”) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : ส านกังานทรัพย์สนิฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ 

และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 

รายการท่ี 2 
การเข้าท าสญัญาร่วมลงทนุในโครงการ Retail 
คูส่ญัญา : บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) และ 
   บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : CPN ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ 

และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
รายการท่ี 3 

การเข้าท าสญัญาร่วมลงทนุในโครงการ Office 
คูส่ญัญา : บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) และ 
   บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : CPN ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ 

การโอนสทิธิการเช่าทีด่ินส าหรับ โครงการ Office 
ผู้โอนสทิธิ : บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ รับโอนสทิธิ : บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ : บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จ ากดั เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ กบั CPN 

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการค านวณขนาดรายการ 

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ และ CPN จะร่วมลงทุนพัฒนาโครงการรูปแบบผสม ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา 
บริเวณหวัมมุถนนสีลมและถนนพระราม 4 โดยมีมลูค่าลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 36,700 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ จะต่อสญัญา
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เช่าที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพและอาคารพาณิชย์ดสุติธานี 
ตอ่ไปอีก 30 ปี และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า บริษัทฯจะมีสทิธิตอ่ระยะเวลาการเช่าตอ่ไปอีก 30 ปี ตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขเดิม (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี นบัแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2560) โดยมีแผนพฒันาและยกระดบัโรงแรมดุสิต
ธานี กรุงเทพ พร้อมกับแผนพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบผสมขนาดใหญ่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย โรงแรม 
อาคารที่พกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน และมุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างพืน้ที่สเีขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้
ภายในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯจะสละสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินเดิมที่จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 
2561 และสิทธิขอต่อสญัญาเช่าที่ดินอีก 15 ปี เพื่อให้สญัญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ดงักล่าวมีผลบังคบัใช้ อย่างไรก็ตาม 
โรงแรมดสุติธานี กรุงเทพ มีสทิธิใช้พืน้ท่ีที่เป็นท่ีตัง้ของอาคารโรงแรมในปัจจบุนัในการประกอบธุรกิจ จนถึงปลายปี 2561  
 
มีรายละเอียดรายการ ดงันี ้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 
 
หมายเหต ุ CPN หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)  
  HRRJV หมายถึง บริษัท วิมานสริุยา จ ากดั 
  REJV หมายถึง บริษัท สวนลมุ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

รายการท่ี 1 

บริษัทฯ จะท าสญัญาเช่าที่ดินกบัส านกังานทรัพย์สินฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า 
บริษัทฯจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิม (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี นบั
แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) (“สัญญาเช่าที่ดิน”) เพื่อลงทุนในโครงการรูปแบบผสม โดยสัญญาเช่าที่ดินใหม่ จะ
ประกอบด้วยพืน้ที่เช่าปัจจุบนัและพืน้ที่เช่าเพิ่มเติม รวมเป็นพืน้ที่เช่าใหม่ทัง้หมดประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา 
ทัง้นีส้ญัญาเช่าที่ดินใหม่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ที่ดินส าหรับโครงการ HRR ประมาณ 21 ไร่ และ (2) ที่ดินส าหรับ
โครงการ Office ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน  

บริษัทฯ จะให้เช่าช่วงที่ดินส าหรับโครงการ HRR แก่ HRRJV ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัทฯ และ CPN 
ในสดัสว่น 60: 40 ในโครงการ HRR ผา่น HRRJV ซึง่มีมลูคา่โครงการไมเ่กิน 21,900 ล้านบาท คิดเป็นสว่นของบริษัทฯ ไม่
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เกิน 14,200 ล้านบาท ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัตัง้ HRRJV แล้ว โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน และบริษัทฯ 
จะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสดัส่วนการถือหุ้นสดุท้ายระหว่างบริษัทฯ และ CPN จะเป็น 60: 40 ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นให้ CPN ทัง้หมดเป็นมลูคา่ประมาณ 165 ล้านบาท1 

รายการท่ี 2 

REJV จะเช่าโครงสร้างอาคารศนูย์การค้าจาก HRRJV เพื่อมาตกแตง่ภายใน บริหารจดัการและปลอ่ยเช่าแกผู่้
เช่ารายย่อยต่อไป โดย REJV เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ และ CPN ในสดัส่วน 15: 85 ในโครงการ Retail ผ่าน 
REJV ซึ่งมีมลูค่าโครงการไม่เกิน 8,900 ล้านบาท คิดเป็นสว่นของบริษัทฯ ไม่เกิน 1,340 ล้านบาท ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทฯ 
ได้จดัตัง้ REJV แล้ว โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน และบริษัทฯ จะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสดัสว่นการถือ
หุ้นสดุท้ายระหวา่งบริษัทฯ และ CPN จะเป็น 15: 85 ซึง่บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นให้ CPN ทัง้หมดเป็น
มลูคา่ประมาณ 640 ล้านบาท1 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 
หมายเหต ุ CPN หมายถึง บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

  OJV หมายถึง บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเมนต์ จ ากดั 

  Office Co หมายถึง บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

รายการท่ี 3 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้ OJV โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถือสิทธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office และบริษัทฯ จะ
จ าหนา่ยหุ้น OJV ร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนให้ CPN  

บริษัทฯ จะโอนสิทธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office ให้ OJV ท าสญัญาเช่าที่ดินกบัส านกังานทรัพย์สนิฯ
โดยตรง และ OJV จะน าที่ดินออกให้บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“Office Co.”) เช่าช่วงส าหรับ
พฒันาและก่อสร้างโครงการ Office 

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

1 มลูคา่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยูก่บัเงินลงทนุในอนาคต 
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การค านวณขนาดรายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป โดยเมื่ออ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ HRRJV และ REJV  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่า
มลูคา่การลงทนุครัง้นีม้ีขนาดรายการมลูคา่สิง่ตอบแทน 23,240 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัประมาณ
ร้อยละ 257.28 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์มีขนาดรายการมลูคา่สิง่ตอบแทน 
3,505.90 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัประมาณร้อยละ 38.81 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รายการท่ี 1 (ค านวณจาก 100% ของมลูคา่โครงการ) 

1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 
ขนาดของรายการ = มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ x 100 
    มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ 

 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ 

2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 
ขนาดของรายการ = ก าไรสทุธิที่เกิดจากสนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ x 100 
              ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ 

3. เปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = คา่ตอบแทน x 100 
          สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 = 21,900 x 100 
  9,032.98 

 = 242.44% 

4. เปรียบเทียบมลูคา่หุ้นทนุ 
ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
   จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหุ้นทนุ 

รายการท่ี 2 (ค านวณตามสดัสว่นการได้มาที่ 15%) 

1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 
ขนาดของรายการ = มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ x 100 
    มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ 
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 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ 

2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 
ขนาดของรายการ = ก าไรสทุธิที่เกิดจากสนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีจะได้รับ x 100 
              ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ 

3. เปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = คา่ตอบแทน x 100 
          สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 = 1,340 x 100 
  9,032.98 

 = 14.83% 

4. เปรียบเทียบมลูคา่หุ้นทนุ 
ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
   จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหุ้นทนุ 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
รายการท่ี 1 (การจ าหนา่ยหุ้น ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน HRRJV) 

1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 
ขนาดของรายการ = มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
    มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ 

 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิติดลบ 

2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 
ขนาดของรายการ = ก าไรสทุธิที่เกิดจากสนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
              ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสทุธิติดลบ 

3. เปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = คา่ตอบแทน x 100 
          สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 

 = 165 x 100 
  9,032.98 
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 = 1.83% 

4. เปรียบเทียบมลูคา่หุ้นทนุ 
ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
   จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหุ้นทนุ 

รายการท่ี 2 (การจ าหนา่ยหุ้น ร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน REJV) 

1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 
ขนาดของรายการ = มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
    มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ 

 = 0.02 x 100 
  4,528.63 

 = 0.00% 

2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 
ขนาดของรายการ = ก าไรสทุธิที่เกิดจากสนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
              ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากก าไรสทุธิติดลบ 

3. เปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = คา่ตอบแทน x 100 
          สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 = 640 x 100 
  9,032.98 

 = 7.09% 

4. เปรียบเทียบมลูคา่หุ้นทนุ 
ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
   จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหุ้นทนุ 

 
รายการท่ี 3 

1. เปรียบเทียบมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NTA) 
ขนาดของรายการ = มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
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    มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ 

 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

2. เปรียบเทียบก าไรสทุธิ 
ขนาดของรายการ = ก าไรสทุธิที่เกิดจากสนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีจะจ าหนา่ยไป x 100 
              ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

3. เปรียบเทียบมลูคา่สิง่ตอบแทน 
ขนาดของรายการ = คา่ตอบแทน x 100 
          สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

 = 2,700.90 x 100 
  9,032.98 

 = 29.90% 

4. เปรียบเทียบมลูคา่หุ้นทนุ 
ขนาดของรายการ = จ านวนเงินท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
   จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 
 = ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไมม่ีการออกหุ้นทนุ 

สรุปการค านวณขนาดรายการ 

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ไมส่ามารถค านวณได้ 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ไมส่ามารถค านวณได้ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ร้อยละ 257.28 
4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา ไมส่ามารถค านวณได้ 

หมายเหต:ุ NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไมมี่ตวัตน – หนีส้ินรวม – สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

เกณฑ์การค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 0.00 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ไมส่ามารถค านวณได้ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ร้อยละ 38.81 
4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา ไมส่ามารถค านวณได้ 

หมายเหต:ุ NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไมมี่ตวัตน – หนีส้ินรวม – สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้อนมุตัิงบประมาณลงทนุในการปรับปรุงโรงแรมในกลุม่ และเงินลงทนุ

ในโครงการใหม่ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.17 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนัน้เมื่อนบัรวม

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการสงูสดุของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะเท่ากับ

ร้อยละ 262.45 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตาม ประกาศรายการได้มาหรือ

จ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 100 แต่เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวเข้าหลกัเกณฑ์

ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ข้อ 24 ที่ก าหนดว่าในกรณีที่รายการประเภทที่ 4 เข้า

หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีทุ้กข้อ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นค าขอให้พิจารณารับหลกัทรัพย์ใหม่  

ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน  เนื่องจาก
ปัจจบุนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงแรม  เมื่อมีโครงการรูปแบบผสม จะมีความคล้ายคลงึและเสริมกบั
ธุรกิจหลกัของบริษัท เพราะมีทัง้ธุรกิจโรงแรม อาคารส านกังาน และมีธุรกิจเสริมได้แก่ ธุรกิจอาคารท่ีพกัอาศยั
และธุรกิจศนูย์การค้า   

2. บริษัทจดทะเบียนไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัท เนื่องจาก ธุรกิจหลกัและรายได้
หลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นธุรกิจโรงแรม หลงัจากโครงการรูปแบบผสมเปิดด าเนินการแล้ว  

3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอนัเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงจัดให้มีระบบควบคุมภายในตามหลกัการเดิม อีกทัง้   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก CPN เป็นผู้ ร่วมทนุ ในระดบับริษัทย่อย
และในโครงการรูปแบบผสม เทา่นัน้   

4. ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบยีนและในอ านาจการควบคมุบริษัท

หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน  เนื่องจากไมม่ีการแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหารจาก CPN 

เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากเนื่องจาก CPN เป็นผู้ ร่วมทนุ ในระดบั

บริษัทยอ่ยและในโครงการรูปแบบผสม เทา่นัน้   

    

รายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข้อยกเว้นของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อ 24 
ดังกล่าวข้างต้นทุกข้อ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมต่ ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มี
สว่นได้เสีย ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้องสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการให้น าเสนอการเข้าท ารายการดงักลา่ว
ตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น และเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องน ามาค านวณในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การท ารายการ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 38.81 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้า
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ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปโดยมีมลูค่าเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่า

กว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี ้เป็นสว่นหนึ่งของโครงการรูปแบบผสม บริษัทฯ

จึงจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่กลา่วมาข้างต้น 

 
4) สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป  

สรุปข้อมลูโครงการรูปแบบผสม 

ที่ตัง้โครงการ : บริเวณหวัมมุถนนสลีมและถนนพระราม 4 
เนื่อท่ีโครงการ : ที่ดิน เนือ้ที่รวม 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา 
มลูคา่โครงการ : มูลค่าผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้าน

บาท 
รูปแบบโครงการ : โครงการรูปแบบผสม (Mixed-Use) ซึง่มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 403,000 ตารางเมตร ส าหรับ

ใช้ประกอบกิจการโรงแรม อาคารที่พกัอาศยั ศูนย์การค้า และอาคารส านกังาน รวมถึง
พืน้ท่ีจอดรถและพืน้ท่ีสว่นกลาง 

สรุปสญัญาเช่าที่ดินฯ 
วนัท่ี  : 22 ธนัวาคม 2559 
คูส่ญัญา : (ก) ส านกังานทรัพย์สนิฯ (ในฐานะผู้ให้เช่า) และ 

(ข) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ เช่า) 
ทรัพย์สนิท่ีเช่า  : ที่ดินซึ่งมีเนือ้ที่ประมาณ 23 ไร่ 2 งาน 2.72 ตารางวา ตัง้อยู่เลขที่ 1 ต าบลศาลาแดง มมุ

ถนนสลีม แขวงสลีม กรุงเทพมหานคร   
วตัถปุระสงค์การเช่า  : เพื่อพฒันา ก่อสร้าง และด าเนินโครงการ (mixed-use complex) ประกอบด้วย โรงแรม 5 

ดาว อาคารท่ีพกัอาศยั ศนูย์การค้า และอาคารส านกังานเกรดพรีเมี่ยม  โดยให้กรรมสิทธ์ิ
ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงจนกว่าจะสิน้สุดระยะเวลาของ
สญัญา จึงจะให้กรรมสทิธ์ิในอาคารและสิง่ปลกูสร้างตกเป็นของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า :  30 ปีนบัแตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 
 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่าบริษัทฯจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี 

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิม  
 บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโครงการ (grace period) 7 ปีนบัแต่

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
คา่เช่า : คา่เช่าทัง้หมดเป็นจ านวน 7,334,121,600 บาท โดยจะแบง่ช าระดงัตอ่ไปนี ้

 คา่เช่าลว่งหน้าจ านวน 1,466,824,320 บาท ก าหนดช าระภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 
2560 

 ส่วนที่เหลือ 5,867,297,280 บาท ช าระเป็นรายปีตลอดระยะเวลา 60 ปี โดยเร่ิม
ช าระงวดแรกภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2567 

บริษัทฯ มีสิทธิช าระค่าเช่าที่เหลือทัง้หมดลว่งหน้าได้ โดยมีอตัราคิดลด (discount rate) 
ร้อยละ 6 ของจ านวนคา่เช่าที่ค้างช าระ 
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หลกัประกนั : บริษัทฯ จะต้องวางหลกัประกนักบับริษัทฯ เป็นหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัคา่เช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี 

เง่ือนไขที่ส าคัญของ
การเช่า 

: บริษัทฯ จะต้องสละสิทธิตามสญัญาเช่าที่ดินเดิม และสละสิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่า
ที่ดินเดิม และช าระคา่เช่าลว่งหน้า ก่อนที่สญัญาเช่าที่ดินกบัส านกังานทรัพย์สนิฯ จะมีผล
บงัคบั 

การ รื อ้ถอนสิ่งปลูก
สร้างเดิม  

: บริษัทฯ จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการด าเนินการรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลกูสร้างเดิมและ
ช าระสว่นตา่งของคา่ใช้จ่ายในการรือ้ถอนกบัมลูคา่ซากของอาคารและสิง่ปลกูสร้างเดิมที่
บริษัทฯ ขายได้ดงักลา่ว  

คา่ปรับ : หากบริษัทฯ ไมไ่ด้ยื่นขอรับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบที่ส านกังานทรัพย์สนิฯ ให้
ความเห็นชอบแล้วภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ส านักงานทรัพย์สินฯ เห็นชอบแบบ
ก่อสร้าง หรือหากบริษัทฯ ละทิง้การก่อสร้าง เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน 
หรือไม่เร่ิมลงมือก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้างตามแบบที่ได้รับอนญุาตจากหน่วยงาน
ราชการ หรือบริษัทฯ ก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการก่อสร้าง 
โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากส านกังานทรัพย์สนิฯ บริษัทฯ ยินยอม
ช าระค่าปรับให้ส านักงานทรัพย์สินฯ ในอัตราวันละ 1,000,000 บาท จนครบ 
900,000,000 บาท  

การเข้าสวมสิทธิใน
สญัญา  

: ถ้าผู้ เช่าในโครงการใดโครงการหนึ่งไม่ปฏิบตัิตามสญัญาอนัเป็นเหตใุห้สญัญาเลิก ผุ้ เช่า
ในอีกโครงการหนึ่งซึง่ไมไ่ด้ผิดสญัญาเช่าแล้วแตก่รณีต้องเข้ามาช าระคา่เช่าแทน จนกวา่
จะมีผู้ เช่ารายใหม ่หรือในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี 

 

รายการท่ี 1 – ข้อมลูสรุปของโครงการ HRR 
HRRJV ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง บริษัทฯ และ CPN จะเช่าช่วงที่ดินส าหรับโครงการ HRR จากบริษัทฯ 

เพื่อก่อสร้างและพฒันาโรงแรม อาคารท่ีพกัอาศยั และ โครงสร้างอาคารศนูย์การค้า ทัง้นี ้ข้อมลูสรุปของโครงการ HRR มี
ดงันี ้

สรุปสญัญาเช่าช่วงที่ดิน 
วนัท่ี  : จะเป็นไปตามที่จะได้ตกลงกนักบั CPN 
คูส่ญัญา : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง) และ 

(ข) HRRJV (ในฐานะผู้ เช่าช่วง) 
ทรัพย์สนิท่ีเช่า  : ที่ดินซึ่งมีเนือ้ที่ประมาณ 21 ไร่ ตัง้อยู่เลขที่ 1 ต าบลศาลาแดง มุมถนนสีลม แขวงสีลม 

กรุงเทพมหานคร   
วตัถปุระสงค์การเช่า  : เพื่อพฒันา และด าเนินโครงการรูปแบบผสม (Mixed-use) ประกอบด้วย โรงแรม 5 ดาว 

อาคารชดุพกัอาศยัให้เช่า และศนูย์การค้า  
ข้อตกลงอื่นๆ : เป็นไปตามสญัญาเช่าที่ดินหลกักบัส านกังานทรัพย์สนิฯ 
สรุปสญัญาร่วมทนุ HRRJV ระหวา่งบริษัทฯ และ CPN 
คูส่ญัญา : (ก) บริษัทฯ 
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(ข) CPN และ 
(ค) HRRJV  

สดัสว่นการถือหุ้น  : บริษัทฯ : CPN  คือ 60:40 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน  : 1. โครงการและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ 
2. ส านกังานทรัพย์สนิฯ และบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาเช่าเรียบร้อยแล้ว 
3. บริษัทฯ และ HRRJV ได้ลงนามในสญัญาเช่าช่วงเรียบร้อยแล้ว 

สิทธิในการซือ้หุ้นของ 
บริษัทฯ  

: ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่เร่ิมลงทุนในโครงการ1 บริษัทฯ จะมีสิทธิซือ้หุ้ นของ 
HRRJV เป็นสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดจาก CPN ในราคาที่คูส่ญัญาจะตก
ลงกนั  

Deadlock2 :  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ Deadlock บริษัทฯ จะมีสิทธิซือ้หุ้ นของ HRRJV ทัง้หมดจาก 
CPN ในราคาที่คูส่ญัญาจะตกลงกนั 

การเลิกสญัญา / การ
ออกจากโครงการ  

:  ในกรณีที่ CPN ผิดสญัญา  
 บริษัทฯ จะมีสิทธิซือ้หุ้นของ HRRJV ทัง้หมดจาก CPN ในราคาที่คู่สญัญาจะตกลง

กนั 
ในกรณีที่ บริษัทฯ ผิดสญัญา  
 CPN จะมีสิทธิขายหุ้ นของ HRRJV ทัง้หมดให้แก่บริษัทฯ ในราคาที่คู่สัญญาจะ 

ตกลงกนั 
 
รายการท่ี 2 – ข้อมลูสรุปของโครงการ Retail 

REJV ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง บริษัทฯ และ CPN จะเช่าโครงสร้างอาคารศนูย์การค้าจาก HRRJV เพื่อ
มาตกแตง่ภายใน บริหารจดัการและปลอ่ยเช่าแก่ผู้ เช่ารายยอ่ยตอ่ไป ทัง้นี ้ข้อมลูสรุปของโครงการ Retail มีดงันี ้

สรุปสญัญาเช่าพืน้ท่ีค้าปลกี 
วนัท่ี : จะเป็นไปตามที่คูส่ญัญาจะตกลงกนั  
คูส่ญัญา : (ก) HRRJV (ในฐานะผู้ให้เช่า) และ 

(ข) REJV  (ในฐานะผู้ เช่า) 
ระยะเวลาการเช่า :  30 ปีนบัแตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า REJV มีสทิธิตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี  
 HRRJV จะมีระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโครงการ (grace period) 7 ปีนบัแต่

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
ทรัพย์สนิท่ีเช่า : อาคาร และรวมถึงสว่นวิศวกรรมไฟฟ้าและประปา (Mechanical Electrical & Plumbing) 

ของอาคารพืน้ท่ีค้าปลีก (โดยมีพืน้ท่ีตวัอาคารทัง้หมด (total gross floor area) ประมาณ 
64,238 ตารางเมตร) ตัง้อยูเ่ลขที่ 1 ต าบลศาลาแดง มมุถนนสลีม  

                                                           
1 วนัท่ีเร่ิมลงทนุในโครงการได้ก าหนดไว้เป็นวนัท่ี 26 มิถนุายน 2560 
2 Deadlock หมายถึงเหตกุารณ์ท่ีคูส่ญัญาไมส่ามารถหาข้อสรุปกนัได้  
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แขวงสลีม กรุงเทพมหานคร   
วตัถปุระสงค์การเช่า  : เพื่อพฒันาและประกอบกิจการศนูย์การค้า  
คา่เช่าและคา่บริการ  : คา่เช่าและคา่บริการทัง้หมดเป็นจ านวน 5,416,180,000 บาท โดยจะแบง่ช าระดงัตอ่ไปนี ้ 

 492,380,000 บาท ช าระ ในวนัท่ีเร่ิมลงทนุในโครงการ 
 492,380,000 บาท ช าระในเดือน มกราคม 2561 
 1,181,712,000 บาท ช าระในเดือน มกราคม 2563 และ 
 3,249,708,000 บาท ช าระเมื่อได้สง่มอบอาคารพืน้ท่ีค้าปลกีให้ REJV แล้ว 

สรุปสญัญาร่วมทนุ REJV ระหวา่งบริษัทฯ และ CPN 
คูส่ญัญา  : (ก) บริษัทฯ 

(ข) CPN และ 
(ค) REJV  

สดัสว่นการถือหุ้น  : บริษัทฯ : CPN  คือ 15:85 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน  : เช่นเดียวกนักบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นของ HRRJV 
Deadlock :  ก่อนวนัทีโ่ครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  

o บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้ CPN ขายหุ้นทัง้หมดใน REJV ให้แก่บริษัทฯ ได้ใน
ราคาที่ตกลงกนั 

 ภายหลงัวนัทีโ่ครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  
o บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้ CPN ซือ้หุ้นทัง้หมดของตนใน REJV ได้ในราคาที่

ตกลงกนั  
o CPN มีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัทฯ ขายหุ้ นทัง้หมดใน REJV ให้แก่ CPN ได้ใน

ราคาที่ตกลงกนั   
การเลิกสญัญา / การ
ออกจากโครงการ 

: กรณีที่ CPN ผิดสญัญา  
 ก่อนวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้ CPN 

ขายหุ้นทัง้หมดใน REJV ให้แก่ บริษัทฯ ได้ในราคาที่ตกลงกนั  
 ภายหลงัวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้ 

CPN ซือ้หุ้นทัง้หมดของตนใน REJV ได้ในราคาที่ตกลงกนั  
กรณีที่ บริษัทฯ ผิดสญัญา  
 ก่อนวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ CPN มีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัทฯ ซือ้

หุ้นทัง้หมดของตนใน REJV ได้ในราคาที่ตกลงกนั   
 ภายหลงัวนัทีโ่ครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ CPN มีสทิธิที่จะเรียกให้บริษัทฯ 

ขายหุ้นทัง้หมดใน REJV ให้แก่ CPN ได้ในราคาที่ตกลงกนั 
 

 

รายการท่ี 3 – ข้อมลูสรุปของการโอนสทิธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office 
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บริษัทฯ จะโอนสทิธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office ให้แก่ OJV ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัทฯ และ 
CPN โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อถือสิทธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office เท่านัน้ ซึ่งบริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนของ OJV ทัง้นี ้ข้อมลูสรุปของการโอนสทิธิการเช่าที่ดิน มีดงันี ้

สรุปสญัญาโอนสทิธิการเช่าที่ดิน 
คูส่ญัญา : (ก) บริษัทฯ และ 

(ข) OJV 
ทรัพย์สนิท่ีเช่า : ที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน ตัง้อยู่เลขที่ 1 ต าบลศาลาแดง มมุถนนสีลม แขวงสีลม 

กรุงเทพมหานคร   
การโอนสทิธิการเช่า : บริษัทฯ จะโอนสทิธิการเช่าทรัพย์สนิท่ีเช่าจาก ส านกังานทรัพย์สนิฯ โดยมีเง่ือนไขการเช่า

ดงัตอ่ไปนี ้
 ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2567 
 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเช่า OJV จะมีสทิธิตอ่ระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 29.5 ปี  
 OJV จะมีระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารโครงการ (grace period) 7 ปีนบัแตว่นัที่ 

1 กรกฎาคม 2560  
ค่าตอบแทนการโอน
สทิธิการเช่า 

: 100,000,000 บาท ซึง่จะต้องช าระภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560  

สรุปสญัญาร่วมทนุ OJV ระหวา่งบริษัทฯ และ CPN 
คูส่ญัญา : (ก) บริษัทฯ 

(ข) CPN และ 
(ค) OJV 

สดัสว่นการถือหุ้น  : บริษัทฯ : CPN  คือ 10:90 
เง่ือนไขบงัคบัก่อน  : 1. โครงการและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ 
2. ส านกังานทรัพย์สนิฯ และ OJV ได้ลงนามในสญัญาเช่าเรียบร้อยแล้ว 

สิท ธิ ในการด า เนิน
กิจการโรงแรมของ
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีสทิธิใช้ที่ดินท่ีเช่าเพื่อประกอบกิจการโรงแรมดสุติธานี กรุงเทพของบริษัทฯ โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย และกิจการของบริษัทฯ ไม่มีการหยุดชะงักใดๆ จนถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 
2561 หรือวนัอื่นตามที่คูส่ญัญาจะตกลงกนั 

Deadlock : ไมใ่ห้สทิธิแก่คูส่ญัญาฝ่ายใดที่จะมีสทิธิออกจากโครงการ 
การเลิกสญัญา / การ
ออกจากโครงการ 

: กรณีที่ CPN ผิดสญัญา  
 ก่อนวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกให้ CPN 

ขายหุ้นทัง้หมดใน OJV ให้แก่บริษัทฯ ได้ในราคาที่ตกลงกนั  
 ภายหลังวันที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์  บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียก

คา่เสยีหายตามกฎหมายจาก CPN 
กรณีที่ บริษัทฯ ผิดสญัญา  
 ก่อนวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ CPN มีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัทฯ ซือ้

หุ้นทัง้หมดของตนใน OJV ได้ในราคาที่ตกลงกนั 



หน้าที่ 15 จาก 18 

 

 ภายหลงัวนัที่โครงการเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ CPN มีสิทธิที่จะเรียกที่จะเรียก
คา่เสยีหายตามกฎหมายจากบริษัทฯ 

 

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ 

รายการท่ี 1 

มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรับการลงทนุในโครงการ HRR มีมลูค่าผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมลูคา่
ก่อสร้างโครงการรวมไมเ่กิน 21,900 ล้านบาท โดยมลูคา่เงินลงทนุในสว่นผู้ ถือหุ้นของ HRRJV ในสว่นของบริษัทฯ รวมไม่
เกิน 14,200 ล้านบาท ทัง้นี ้ในเบือ้งต้นแหลง่เงินทนุในการพฒันาและก่อสร้างโครงการมาจากเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ เงินสดจากการด าเนินงานของ HRRJV จากการขายอาคารท่ีพกัอาศยั และให้
เช่าโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 
HRRJV มีมลูคา่ผลตอบแทนจากการจ าหนา่ยหุ้นทัง้หมดประมาณ 165 ล้านบาท 

รายการท่ี 2 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับการลงทุนในโครงการ Retail มีมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมไม่เกิน 8,900 
ล้านบาท ซึ่งในเบือ้งต้นแหลง่เงินทนุในการพฒันาและก่อสร้างโครงการมาจากเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้น และเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน โดยมลูค่าเงินลงทนุในสว่นผู้ ถือหุ้นของ REJV ในสว่นของบริษัทฯ รวมไม่เกิน 1,340 ล้านบาท และมลูคา่
รวมของสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน REJV มีมลูค่าผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้น
ทัง้หมดประมาณ 640 ล้านบาท 

รายการท่ี 3 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับการจ าหน่ายหุ้นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ OJV ให้แก่ CPN และ
การโอนสทิธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office ให้ OJV คิดเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 2,700.9 ล้านบาท  

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

รายการท่ี 1 

โครงการ HRR มีมลูค่าผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน และมลูค่าก่อสร้างโครงการรวมไมเ่กิน 21,900 ล้านบาท 
โดยคิดเป็นสว่นของบริษัทฯ ไมเ่กิน 14,200 ล้านบาท 

รายการท่ี 2 

โครงการ Retail มีมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมไม่เกิน 8,900 ล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนของบริษัทฯ ไม่เกิน 
1,340 ล้านบาท ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 15 ใน REJV 
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มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 

รายการท่ี 1 

มลูคา่หุ้น HRRJV ที่จ าหนา่ยไปร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็นมลูคา่ที่จ าหนา่ยไปทัง้หมดประมาณ 165 ล้าน
บาท 

รายการท่ี 2 

มลูค่าหุ้น REJV ที่จ าหน่ายไปร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียน คิดเป็นมลูค่าที่จ าหน่ายไปทัง้หมดประมาณ 640 ล้าน
บาท 

รายการท่ี 3 

สิทธิการเช่าที่ดินส าหรับโครงการ Office ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายสิทธิ
การเช่าที่ดินให้ OJV และจ าหนา่ยหุ้นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนของ OJV ให้แก่ CPN คิดเป็นมลูคา่ที่จ าหนา่ยไปรวม
ไมเ่กิน 2,700.9 ล้านบาท 

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

มลูคา่สิง่ตอบแทนเกิดจากมลูคา่สทิธิการเช่าที่ดินท่ีเกิดจากการเจรจาตกลงกนั และมลูคา่พฒันาและก่อสร้าง
โครงการท่ีเกิดจากการประมาณการมลูคา่โครงการซึง่อ้างอิงมลูคา่ต้นทนุก่อสร้างโครงการจากที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
โครงการของบริษัทฯ 

รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 

มลูคา่สิง่ตอบแทนเกิดจากการเจรจาตกลงระหวา่งบริษัทฯ และ CPN 

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

1. เป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ เพราะโครงการจะเป็นสญัลกัษณ์แห่งใหมใ่จกลางเมือง ซึ่งมีจดุเดน่ใน
ด้านการด ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย อีกทัง้ยงัมีการจดัสรรพืน้ที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อรองรับลกูค้าของ
โครงการ 

2. การเข้าท ารายการเป็นการลงทุนในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ งจะส่งผลให้
บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในบริษัทร่วมทนุ  

3. การลงทุนในโครงการ HRR เป็นการต่อยอดธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนั และเป็นการเสริมสร้างแบรนด์ “ดสุติธานี” ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

4. บริษัทฯ ได้สทิธิในการท าสญัญาเช่าที่ดินจากส านกังานทรัพย์สินฯ ตอ่อีก 60 ปี บนที่ดินบริเวณหวัมมุถนนสีลม
และถนนพระราม 4 ซึง่เป็นท่ีดินที่ท าเลดี อยูใ่จกลางเมือง 
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5. การลงทนุในโครงการรูปแบบผสม เป็นการกระจายความเสีย่งไปสูธุ่รกิจอสงัหาริมทรัพย์อื่น ได้แก่ อาคารท่ีพกั

อาศยั และศนูย์การค้า  จากในปัจจบุนัซึง่บริษัทฯ มกีารด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในโครงการรูปแบบผสม กบั CPN ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
ในประเทศไทย มีช่ือเสียงและความเช่ียวชาญในธุรกิจศนูย์การค้า ซึ่งจะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนิน
กิจการของโครงการรูปแบบผสม  

7. การลงทนุในโครงการรูปแบบผสม เป็นการลงทนุท่ีสร้างผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสัน้จากการขายอาคารท่ีพกั
อาศยั และสร้างกระแสเงินสดสม ่าเสมอในระยะยาว (Recurring income) จากธุรกิจโรงแรมและศนูย์การค้า ซึง่
เป็นการเสริมก าไรของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

9) แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

แหลง่เงินทนุหลกัประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือ เงินทนุของบริษัทฯ 

10) เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การท ารายการดงักลา่วโดยอ้างอิงอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ท า
ให้มลูคา่การลงทนุครัง้นีม้ีขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ไมเ่กินร้อยละ 257.28 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน แต่
เมื่อนบัรวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี ้ท าให้ผลรวม
ขนาดรายการจะไม่เกินร้อยละ 262.45 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตาม 
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับหรือสงูกว่าร้อยละ 100 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท า
รายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตัิการเข้าท ารายการจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย และด าเนินการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท สี
ลม แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ให้เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการเข้า
ท ารายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์นี ้

ส านกังานทรัพย์สนิฯ และ OJV ได้ลงนามในสญัญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว 

11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาข้อมูล
ต่างๆ แล้วมีความเห็นว่าการเข้าร่วมลงทุนในโครงการรูปแบบผสม เป็นการเข้าท ารายการที่สมเหตุสมผล มีความ
เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์โดยสร้างผลตอบแทนและมลูคา่เพิ่มให้กบัทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว จึงเห็นชอบ
ที่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิให้เข้าลงทนุในครัง้นี ้

12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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กรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 พิจารณาแล้ว มี
ความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นแก่ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และก ากับหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก่อนสง่ให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 5 วนัท าการ 

 

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


