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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 2/2557 

ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที� 
 
 ประชุมเมื
อวนัที
 30  กนัยายน  2557  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องสาทร 1 ชั"นลอย  โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขที
 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ�มการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั"งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม  170   คน รวมจาํนวนหุน้ได ้ 724,362,622   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  66.8539   ของ
จาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั"งหมดจาํนวน 1,083,501,405 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสิริพร  ปิ
 นประยงค์ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนํา
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน, และฝ่ายจดัการ 3 ท่าน ดงัต่อไปนี"  

 
คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 ท่าน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 2.  ดร.อภิชยั  เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3  นายประสงค ์ วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

4. นายนนัท ์  กิจจาลกัษณ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

5  นายสมมาตร สงัขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที
ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

6  นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการ   

 8. นายบรรยง  วิเศษมงคลชยั  กรรมการ 
9. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล  กรรมการ 
10.นายพิสุทธิD   วิริยะเมตตากุล  กรรมการ  

 
ผูบ้ริหาร  จาํนวน 3 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน  
 2. นางวไิล   แซ่โงว้   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. นางสิริพร  ปิ
 นประยงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 
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เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวแนะนาํที
ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั ทริปเปิ" ล เอ พลสั แอดไวเซอรี
  จาํกดั     
4 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวปิ
 นมณี เมฆมณัฑนา   นายสมเกียรติ วงศบุ์บผา  นายตระกลู เฮงสกุล และนายโชคชยั       ศรีเสวก
กาญจน  และที
ปรึกษาทางการเงินบริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท ์จาํกดั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยัพร  โยคาวจร และ
นายวิชิต เจริญศกัดิD ขจร และที
ปรึกษา นายธาํรงค ์เชียรเตชากุล 

 
พร้อมกนันี" ได้แนะนาํผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังานกฎหมาย ฟาร์อีฑส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ
 งเป็นที
ปรึกษา

กฎหมายของบริษทั 3 ท่านไดแ้ก่ นายสรวฒิุ ปัทมินทร์  นายสุรพงษ ์เอี
ยมเอม และนายกิจนะลพ แสงสาย  
 

นอกจากนี" มีผูเ้ข้าร่วมประชุมจากบริษทั ที
ปรึกษา เอเชีย พลสั จาํกัด 4 ท่าน ได้แก่ นายนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์      
นางธนาวดี เรวตับวรวงศ ์ นายเกียรติพล ตั"งดาํรงคกุ์ล  และ นางสาววรีาณี ธนสารวิมล   

 
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหที้
ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูที้
มาประชุมดว้ยตนเอง และ

ของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั" งนี"  บริษทัได้จดับตัรลงคะแนนให้สาํหรับใชก้บัทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อหนึ
งหุน้เป็นหนึ
งเสียง  ทั"งนี" ในการดาํเนินการประชุมในแต่ละวาระ  หากไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามที
ประธานเสนอ อนึ
ง ถา้มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดที
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและโปรดกรอกบตัรลงคะแนนที
ผูถื้อหุน้ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
ส่งใหแ้ก่เจา้หน้าที
ของบริษทั เพื
อนาํมารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อที
ประชุมให้ทราบ  ในส่วนของผูถ้ือหุ้นที

ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้
นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นแลว้นั"น 
บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น บนัทึกรวมไวใ้นใบ
ลงทะเบียนเพื
อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 
สาํหรับการซกัถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น

ที
เกี
ยวขอ้งกับวาระนั"นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นที
ตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ชื
อ-
นามสกุล ใหที้
ประชุมทราบก่อนทุกครั"ง 

 
ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ
มขึ"น   8     ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้    22,009       หุ้ น 

นบัเป็นผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมด 178   ราย และจาํนวนหุ้นที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมดจาํนวน  724,384,631     หุน้ 
 

วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  
             ประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557  ซึ
 งประชุมเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2557 

ใหที้
ประชุมพจิารณาเพื
อรับรอง 
 
มติ ที
ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติเสียงขา้งมากรับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ซึ
งไดป้ระชุมเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี"  
 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   178  ราย 
  เห็นดว้ย   723,942,531  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9389 ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุ้นที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมด 
   724,384,631 หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย         -         เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -    ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุ้นที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมด 
  724,384,631 หุน้ 
                งดออกเสียง   442,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0610  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุ้นที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมด 
  724,384,631 หุน้ 
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ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ
มขึ"น   10  ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้    18,318           หุ้ น 

นบัเป็นผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมด 188  ราย และจาํนวนหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมทั"งหมดจาํนวน    724,402,949   หุน้ 
 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“บริษัทย่อย”) จัดซื�อที�ดินจาก บริษัท เจซี 
เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (นิติบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน) ซึ�งถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกมัพล  ติยะรัตน ์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเรื
อง  บริษทั วีเอสเอสแอล 
เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) จดัซื"อที
ดินจาก บริษทั เจซี เควนิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ใหที้
ประชุม
พิจารณา 
 
นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมติัให้ บริษทั วีเอสเอสแอล 
เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) จดัซื"อที
ดินจาํนวน 6 แปลง เนื"อที
รวม 138-3-51  ไร่ตั"งอยู่ที
ถนนทาง
หลวงชนบท (สายท่ามะปรางค์-หนองคุม้) ตาํบลหมูสี อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ในราคา 755 
ลา้นบาท จาก บริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (นิติบุคคลที
เกี
ยวโยงกัน) ซึ
 งถือเป็นรายการที
เกี
ยว
โยงกนั ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าโครงการเขาใหญ่จะเป็นแหล่งสร้างรายไดแ้ห่งใหม่ และสร้างผล
กาํไรให้แก่ VSSL และบริษทัได้ต่อไปในอนาคต อีกทั"งราคาซื"อขายที
ดินตํ
ากว่าราคาประเมินของผู้
ประเมินราคาอิสระ ประกอบกบัมีเงื
อนไขสัญญาที
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการซื"อขายที
ดินทั
วไป จึง
เห็นสมควรอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว และใหน้าํเสนอรายการดงักล่าวเพื
อขออนุมติัต่อที
ประชุมผูถ้ือ
หุ้นของบริษทั 
 

กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานว่าเดิมที
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั" งที
 9/2556 เมื
อวนัที
 16 ธันวาคม 
2556 ได้มีมติอนุมติัให้ บริษทั วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (VSSL) ซื"อที
ดินจาํนวนดงักล่าวใน
ราคา 800 ลา้นบาท จากบริษทั เจซี เควินดีเวล ลอปเมน้ท ์จาํกดั (JC) ซึ
 งการพิจารณาอนุมติัรายการของ
คณะกรรมการบริษัทในครั" งนั"นเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื
อนไขการค้า
โดยทั
วไป บริษทัสามารถดาํเนินการได ้โดยไม่ตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”) หรือขออนุมติัที
ประชุมผูถื้อหุน้ VSSL จึงไดเ้ขา้ทาํสญัญาจะซื"อจะขายที
ดินและชาํระเงินมดั
จาํบางส่วนใหแ้ก่ JC จาํนวน 320 ลา้นบาท   

 
ต่อมาที
ปรึกษาทางการเงินของบริษทัเห็นว่า รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกนั และตอ้งขอ
อนุมติัต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัก่อนเขา้ทาํรายการ  และเนื
องดว้ยบริษทัมีความเห็นว่าการจดัซื"อที
ดิน
ดงักล่าวขา้งตน้    อาจส่งผลให้การออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั
วไป (Public Offering) ล่าชา้จาก
กาํหนดการเดิมที
บริษทัได้วางแผนไว ้ซึ
 งจะส่งผลกระทบต่อการระดมเงินทุนที
มีความสําคญัต่อบริษทั
มากกว่า คณะกรรมการบริษทั ครั" งที
 4/2557 เมื
อวนัที
 3 มีนาคม 2557 จึงมีมติอนุมติัให ้VSSL ดาํเนินการ
ยกเลิกการซื"อที
ดินดงักล่าว และแจง้ให ้JC ชาํระเงินมดัจาํค่าที
ดินคืนใหแ้ก่บริษทั    

 
อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)          
ไดเ้สนอแนะว่า เพื
อให้เกิดความโปร่งใสและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที
ดี และประกาศของ
สาํนกังาน ก.ล.ต.  และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัควรเสนอใหที้
ประชุมผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว  เนื
องจาก การอนุมติัจดัซื"อที
ดินหรือยกเลิกรายการขา้งตน้  เขา้ข่ายเป็น 
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รายการที
เกี
ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที
 ทจ. 21/2551 เรื
องหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการที
เกี
ยวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546   

 
บริษทัจึงได้นํารายการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื
อพิจารณาทบทวนการอนุมัติอีกครั" ง       
โดยบริษทัไดป้รับเปลี
ยนรูปแบบการพฒันาโครงการเพื
อให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที

ยงัคงมีความไม่แน่นอน จากเดิมที
บริษทัมีนโยบายจะพฒันาเป็นคอนโดมิเนียมพกัอาศยัเพื
อขาย และ
โรงแรมเพื
อเช่าใหเ้ป็นรูปแบบการพฒันาโครงการที
ดินจดัสรรเพื
อขาย มีจาํนวนทั"งสิ"นประมาณ 79 ยนิูต 
พร้อมใหบ้ริการรับก่อสร้างบา้นตามความตอ้งการของลูกคา้ในส่วนงานใหบ้ริการรับก่อสร้างบา้น บริษทั
ไดร่้วมมือกบับริษทัพนัธมิตรที
มีความชาํนาญและเชี
ยวชาญดา้นก่อสร้างที
มีทีมงานมืออาชีพทั"งวิศวกรและ
สถาปนิกที
มีประสบการณ์ เป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างบา้นให้แก่ลูกคา้  นอกจากนี"  ในการพฒันาโครงการ
บริษทัจะแบ่งการพฒันาออกเป็นเฟสๆ เพื
อให้สอดคลอ้งกบัแหล่งเงินทุนที
จะนาํมาใช้ในการพฒันา และ
ช่วยลดความเสี
ยงการลงทุนที
เกิดจากภาระในการจดัหาเงินลงทุนจาํนวนมาก ทั"งนี"  ในเบื"องตน้บริษทัคาด
ว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนในการพฒันาโครงการทั"งสิ"นประมาณ 1,014.92 ลา้นบาท 

 
สาํหรับราคาที
ดินที
ไดเ้คยตกลงจะซื"อจะขายกนัในราคา 800 ลา้นบาทนั"น เนื
องจาก รายงานประเมินราคา
ที
ดินที
ฝ่ายจดัการไดน้าํเสนอแก่คณะกรรมการเพื
อใชเ้ปรียบเทียบราคาซื"อขายในการประชุมคณะกรรมการ
ครั" งที
 9/2556 นั"นมีระยะเวลาในการประเมินนานเกินกว่า 6 เดือน ประกอบกบัรายงานประเมินฉบบัเดิมได้
กาํหนดวตัถุประสงคก์ารประเมินเพื
อใชป้ระกอบการพิจารณาภายในของบริษทัเท่านั"น   ซึ
 งตามประกาศ
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้กาํหนดหลกัเกณฑไ์วว้่า รายงานประเมินราคาที
ดินที
ใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพื
อขออนุมติัต่อที
ประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมิน
ไวเ้พื
อวตัถุประสงคส์าธารณะ (Public Purpose) ฝ่ายจดัการจึงไดมี้การจดัจา้งผูป้ระเมินราคา 2 ราย ทาํการ
ประเมินราคาที
ดินดงักล่าวใหม่ ซึ
งไดผ้ลสรุปของราคาประเมินที
ดิน ดงันี"  

 
1. บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จาํกดั ไดร้าคาประเมิน เท่ากบั 

1.1 ตามวิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ      808.20 ลา้นบาท 
1.2 ตามวิธีคิดจากตน้ทุน      806.77 ลา้นบาท   
 

2. บริษทั ไทยประเมินราคา ลินน ์ฟิลลิปส์ จาํกดั ไดร้าคาประเมิน เท่ากบั  
2.1 ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด    777.71 ลา้นบาท 

 
จากรายงานราคาประเมินขา้งตน้  บริษทัไดเ้จรจาต่อรองกับ JC เพื
อปรับลดราคาขายที
ดินใหม่เพื
อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัราคาประเมินใหม่ดงักล่าว  ซึ
 ง JC ยินยอมที
จะปรับลดราคาขายที
ดินลงเหลือ
775 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม  เนื
องจาก บริษทัได้จ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าที
ดินให้แก่ JC ไปแลว้เป็นระยะ
เวลานานพอสมควร  โดยบริษทัยงัไม่สามารถดาํเนินการอื
นใดต่อไปได ้ นอกจากตอ้งนาํเสนอรายการ
ดงักล่าวเพื
อใหที้
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก่อน โดยบริษทัไดก้าํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ในวนัที
 30 
กนัยายน 2557 ดงันั"น เมื
อพิจารณาจากวนัที
บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํใหแ้ก่ JC จนถึงวนัที
บริษทัจะทราบ
ผลการพิจารณาของที
ประชุมผูถื้อหุ้น  ทาํให้บริษทัเสียโอกาสที
จะนําเงินจาํนวนดังกล่าวไปแสวงหา 
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ผลประโยชน์อื
น  บริษัทจึงได้เจรจาต่อรองกับ JC เพื
อชดเชยต้นทุนค่าเสียโอกาสที
อาจเกิดขึ" น 
(Opportunity Cost) ซึ
งไดข้อ้สรุปเงื
อนไขสญัญาออกเป็น 2 กรณี  ดงันี"  
 

กรณีมติผู้ถือหุ้น เงื�อนไข 
อนุมติัให้ซื"อที
ดิน JC ยนิยอมปรับลดราคาที
ดินลงอีก 20 ลา้นบาท เพื
อชดเชยตน้ทุนค่าเสียโอกาส

ของจาํนวนเงินที
ไดจ่้ายชาํระค่าที
ดินให้แก่ JC ไปแลว้  รวมคงเหลือเงินที
ตอ้ง
จ่ายชาํระค่าที
ดิน ดงันี"  
ราคาขายที
ดิน (หลงัปรับตามราคาประเมิน)  775 ลา้นบาท 
หกั ส่วนลดราคา    20 ลา้นบาท 
ราคาขายที
ดิน (ใหม่)   755 ลา้นบาท 
หกั เงินมดัจาํค่าที
ดิน (จ่ายชาํระแลว้) 320 ลา้นบาท 
คงเหลือเงินที
ตอ้งจ่ายชาํระค่าที
ดิน 435 ลา้นบาท 
(ชาํระภายใน 90 วนันบัจากวนัที
ที
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติั) 
 
นอกจากนี"  ภายหลงัจากวนัที
ไดด้าํเนินการโอนกรรมสิทธิD ที
ดินที
ซื"อขายเรียบร้อย
แลว้ JC ตกลงจะซื"อที
ดินที
ซื"อขายคืนจาก VSSL หาก VSSL ไม่สามารถขอ
อนุญาตการจดัสรรที
ดินจากหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งและไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากที
ดินที
ซื"อขายเพื
อการจดัสรรและจาํหน่ายได ้ในราคาที
 VSSL ไดจ่้ายชาํระ
ให้ JC หรือตามราคาเฉลี
ยของราคาประเมินฉบบัใหม่ ซึ
 งจดัทาํโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ จาํนวน 2 รายที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. แลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ โดยในการซื"อคืนดงักล่าว นายอภิชยั เตชะอุบล ตกลงยนิยอม
ที
จะเป็นผูค้ ํ"าประกนัการซื"อคืนของ JC ดว้ย 

ไม่อนุมติัใหซื้"อที
ดิน JC ยินยอมจะจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าที
ดินจาํนวน 320 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยใน
อตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี คืนให้แก่ VSSL นบัจากวนัที
 JC ไดร้ับเงินมดัจาํจาก VSSL 
จนถึงวนัที
 VSSL ไดร้ับชาํระเงินมดัจาํคืนจาก JC  ภายใน 90 วนันับจากวนัที
ที

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติไม่อนุมติั โดยนายอภิชยั เตชะอุบล ตกลงที
จะเป็นผู้
ค ํ"าประกนัการชาํระคืนเงินมดัจาํพร้อมตน้ทุนค่าเสียโอกาสดงักล่าวให้กบั JC ดว้ย
เช่นกนั 

 
ตลอดจนไดร้ายงานขอ้มูลและประเด็นเพิ
มเติมเกี
ยวกับการมีผลใชบ้งัคบัและผลกระทบของผงัเมืองฉบบั
ใหม่ของจงัหวดันครราชสีมา ปรากฏอยู่ในสารสนเทศของบริษทัและรายงานของที
ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ในหนงัสือเชิญประชุม หน้าที
 24 และ หน้าที
 84 เพื
อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาอนุมติัหรือไม่
อนุมติัให้ซื"อที
ดิน   
 
โดยผงัเมืองรวมของจงัหวดันครราชสีมาไดห้มดอายไุปแลว้ตั"งแต่วนัที
 25 กรกฎาคม 2554 และไดต่้ออายุ
ครั" งละ 1 ปี ครบ 2 ครั" งตามที
กฎหมายกาํหนดแลว้ โดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองของจงัหวดันครราชสีมา
ไดเ้ตรียมออกร่างผงัเมืองฉบบัใหม่สาํหรับพื"นที
ในจงัหวดันครราชสีมา ซึ
งเดิมจะประกาศใชใ้นปี 2556 แต่
ได้เลื
อนประกาศบงัคบัใช้ร่างผงัเมืองดังกล่าวออกไป เพื
อให้กรมโยธาธิการและผงัเมืองเปิดรับฟังข้อ
โตแ้ยง้จากผูที้
ไดรั้บผลกระทบในการแกไ้ข ทั"งนี"  ร่างผงัเมืองดงักล่าวไดก้าํหนดใหอ้าํเภอปากช่อง หรือ 
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พื"นที
รอบเขาใหญ่ทั"งหมดเป็นพื"นที
สีเขียวทแยงขาว ซึ
 งหมายถึง “พื"นที
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม” 
รวมถึง “พื"นที
ป่าไม”้ ซึ
 งหมายถึง ห้ามไม่ให้มีการจดัสรรที
ดินแบ่งแปลงขาย หรือพฒันาเชิงพาณิชย ์เช่น 
พฒันาบา้นจดัสรร บา้นพกัตากอากาศ คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท สนามกอลฟ์ และโรงงาน ทั"งนี"  หาก
ร่างผงัเมืองดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื
องจากจะมีผลทาํให้สามารถใชป้ระโยชน์ที
ดินในบริเวณดงักล่าวไดเ้ฉพาะเพื
อ
การเกษตรกรรมหรือเกี
ยวข้องกับเกษตรกรรม การปศุสัตว์หรือเกี
ยวข้องกับการปศุสัตว ์การอยู่อาศยั 
สถาบนัราชการ สถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการ และการ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมคุณภาพสิ
งแวดลอ้มเท่านั"น โดยไม่สามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยบ์นที
ดิน
ดงักล่าวเพื
อการพาณิชยไ์ดเ้พิ
มเติม  
 
ทั"งนี"  ขั"นตอนการวางและจดัทาํผงัเมืองรวม/ชุมชนตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 มีขั"นตอน
ดาํเนินการทั"งหมด 18 ขั"นตอน โดยปัจจุบนัอยู่ในขั"นตอนการจดัประชุมคณะกรรมการผงัเมือง ซึ
 งเป็น
ขั"นตอนที
 5 โดยสาเหตุที
ทาํใหข้ั"นตอนการพิจารณาร่างผงัเมืองฉบบัใหม่เกิดความล่าชา้ เนื
องจากความไม่
มีเสถียรภาพทางการเมืองที
เกิดขึ" นในช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื
องถึงปี 2557 ทาํให้คาดว่าขั"นตอนการ
ประกาศบงัคบัใชผ้งัเมืองฉบบัใหม่ยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอีกระยะเวลาหนึ
 ง เนื
องจากจะตอ้งผ่าน
การพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื
อจดัทาํเป็น
กฎกระทรวงและนาํไปประกาศราชกิจจานุเบกษา  

 
ดงันั"น ในกรณีที
 VSSL สามารถที
จะดาํเนินการพฒันาโครงการดงักล่าวไดก่้อนที
ร่างผงัเมืองฉบบัใหม่มีผล
บงัคบัใช ้VSSL ก็จะมีโอกาสที
จะใชป้ระโยชนจ์ากการพฒันาที
ดินดงักล่าวได ้แต่หากร่างผงัเมืองฉบบัใหม่
มีผลบงัคบัใช้ก่อนที
 VSSL จะเริ
มดาํเนินการ อาจส่งผลทาํให ้VSSL ไม่สามารถพฒันาที
ดินหรือขาย
โครงการไดต้ามวตัถุประสงคข์องการเขา้ซื"อที
ดินในครั" งนี"   

 
การเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีเงื
อนไขและราคาที
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการซื"อขายที
ดินทั
วไป  โดยราคา
ซื"อขายที
ดินดงักล่าวเป็นราคาที
เกิดจากการเจรจาต่อรองการซื"อขาย รวมทั"งจากการเปรียบเทียบกับราคา
ประเมินที
ดินที
ไดจ้ากผูป้ระเมินราคาอิสระ 2 ราย คือ บริษทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซลั จาํกดั และบริษทั ไทย
ประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํกดั (บริษทัประเมินราคาที
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคก์ารประเมินทรัพยสิ์นเพื
อประโยชน์สาธารณะ) ซึ
 งไดร้าคาประเมินที
ดินเท่ากบั 806.77 ลา้น
บาท  และ 777.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
ทั"งนี"  รายการจดัซื"อที
ดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ที
 ทจ. 21/2551 เรื
องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546   โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 65.85 ของสินทรัพยที์
มีตวัตนสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินรวม
ของบริษทั ณ วนัที
 31 มีนาคม 2557 ซึ
 งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพยที์
มีตวัตนสุทธิของบริษทั 
โดยบริษทัจะตอ้งเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที และบริษทัต้องขออนุมติัการเขา้ทาํรายการ
ดงักล่าวจากที
ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ
งตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงอนุมติัไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั"งหมด
ของผูถื้อหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นที
มีส่วนไดเ้สีย รวมทั"ง
บริษทัตอ้งจดัให้มีที
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื
อให้ความเห็นเกี
ยวกบัความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของ
รายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื
อนไขของรายการต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื
อประกอบการพิจารณา
อนุมติัการทาํรายการ  
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ในการนี" ได้มีผูมี้ส่วนได้เสียซึ
 งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ที
เป็นบุคคลที
เกี
ยวโยง และบุคคลที
อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ
งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื
ออนุมติัรายการ มีดงันี"  

 

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ตําแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที� 15 สิงหาคม 2557) 

จํานวนหุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 

ของทุนที�เรียกชําระแล้ว 

1. นายอภิชยั เตชะอุบล  กรรมการบริษทั 
กรรมการ VSSL 
กรรมการ JC 

264,333,775 24.40 

2. นางชลิดา เตชะอุบล 1/  193,583,772 17.87 
3. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล 2/ กรรมการบริษทั 43,995,000 4.06 
4. นายโชติวิทย ์เตชะอุบล 2/ กรรมการ JC 24,407,259 2.25 
5. นายอคัรวินทร์ เตชะอุบล 2/  5,000,000 0.46 
6. บริษทั เจซี แอสเซท จาํกดั 3/  7,128 0.00 

รวม  531,326,934 49.04 

 หมายเหตุ 1/ เป็น ภรรยา ซึ
งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชยั เตชะอุบล 
   2/ เป็น บุตรที
บรรลุนิติภาวะแลว้ ของ นายอภิชยั และนางชลิดา เตชะอุบล 
   3/ เป็น นิติบุคคลที
ถือหุ้น โดยบตุรและบุตรี ของ นายอภิชยั และนางชลิดา เตชะอุบล 
      (รายละเอียดของรายการปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมสิ
งที
ส่งมาดว้ย 2) 

 
มติในวาระนี"จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที
มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุน้ที
มีส่วนไดเ้สีย 
 
มติ ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติไม่อนุมติัให้ บริษทั วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) จดัซื"อ

ที
ดินจาก บริษทั เจซี เควนิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (นิติบุคคลที
เกี
ยวโยงกนั) ซึ
 งถือเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกนั   
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี"  

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   178  ราย 
  เห็นด้วย          42,361,763      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    21.9404   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที
มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 193,076,015 หุ้น 
               ไม่เห็นดว้ย    150,254,552      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    77.8214   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที
มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 193,076,015 หุ้น 
                งดออกเสียง       459,700     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.2380    ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นที
มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 193,076,015 หุ้น 
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กรณีไม่อนุมติัให้ซื"อที
ดิน JC ยนิยอมจะจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าที
ดินจาํนวน 320 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี"ยในอตัราร้อยละ 5.5 
ต่อปี คืนให้แก่ VSSL นบัจากวนัที
 JC ไดร้ับเงินมดัจาํจาก VSSL จนถึงวนัที
 VSSL ไดร้ับชาํระเงินมดัจาํคืนจาก JC  ภายใน 
90 วนันับจากวนัที
ที
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติไม่อนุมติั โดยนายอภิชยั เตชะอุบล ตกลงที
จะเป็นผูค้ ํ" าประกนัการ
ชาํระคืนเงินมดัจาํพร้อมตน้ทุนค่าเสียโอกาสดงักล่าวใหก้บั JC ดว้ยเช่นกนั 
 

วาระที� 3   เรื�องอื�น ๆ  
 
 ประธานฯ  ไดส้อบถามที
ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื
องอื
นๆ  ให้ที
ประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซักถาม

เพิ
มเติมหรือไม่ เมื
อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอเรื
 องอื
นๆ  และไม่มีข้อซักถามเพิ
มเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถ้ือหุน้ที
ไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  15.50 น. 
 
                                                                                                           

              

                      ประธานที
ประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย  
 

 

 

 

 

 

 


