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The HomePro’s stock is traded on the Thailand 
Stock Exchange (SET:Hmpro). 

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand. 

Our products range cover 60,000 items.    We 
operate 60 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction.  

Home Product Center Plc. 



 ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีแจง้ไวต้าม
หนังสือเชิญประชุม โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอียดของแต่ละ
วาระก่อนการลงคะแนน 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือข้ึน พร้อม
แจง้ช่ือ นามสกุล จากนั้นให้ผูถื้อหุ้นแจง้ขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซักถาม เพื่อให้
ท่ีประชุมตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว 
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การด าเนนิการประชมุ 



 บริษทัฯ ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดย
หลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง  โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือข้ึน  จากนั้นจะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปเกบ็ใบลงคะแนนในส่วนท่ี ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจง้ต่อท่ีประชุม ทั้งน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะ
น าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
 

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้ าคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
 

 ส าหรับใบลงคะแนนในส่วนท่ีเห็นดว้ย ท่ีไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่าน
ส่งคืนหลงัจากจบการประชุม 
 

 ส าหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
สามารถดูไดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่6 (หน้า 56)ในหนงัสือเชิญประชุม 

การด าเนนิการประชมุ 
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การเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ และ การสง่ค าถามลว่งหนา้ 

 ทั้งน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 น้ี 
บริษทัไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ English ไวบ้น Website พร้อมทั้งแจง้ข่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 15 
ตุลาคม 2556 ไดท่ี้หน่วยงาน นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือ ir@homepro.co.th ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมีผูถื้อ
หุน้ส่งค าถามมายงับริษทัฯ ซ่ึงไดร้วบรวมค าถามและจะตอบพร้อมกบัรายละเอียดตามวาระต่อไป 
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ตวัแทนอสิระ และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

1. ส านักงานกฎหมาย  Wissen & Co Limited คือ คุณชโนบล  พรหมสถิต  เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ 
และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

2. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขออาสาสมคัรจากผู ้
ถือหุน้รายยอ่ย เพื่อเป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

 เน่ืองจากในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มีวาระพิจารณาเก่ียวกับ การได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อใหค้วามเห็น คือ บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ  ากดั โดย คุณประเสริฐ ภทัรดิลก และทีมงาน 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรก าไรสะสม และจ่ายปันผลระหวา่งกาล 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญั
จดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2556 จ านวน 999,994 หุน้ และส่วนท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) 
จ านวน 7,555,942 หุน้ รวมจ านวน 8,555,936 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียน 

วาระการประชมุ 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีบางส่วน จ านวน 50,518 
ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค และสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย ์
ในโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิเลย หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอส ชอบป้ิง เซ็นเตอร์ รวมทั้งอนุมติัให้บริษทั มาร์
เก็ต วิลเลจ จ ากดั  ให้บริการเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยข์องโครงการ
ศนูยก์ารคา้ศนูยก์ารคา้มาร์เกต็วลิเลจ หวัหิน 

วาระการประชมุ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์น
จ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของราคาประเมินทรัพยสิ์น เฉพาะส่วนทรัพยสิ์น
ท่ีบริษทัใหเ้ช่าและจ าหน่ายในแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

วาระการประชมุ 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ
และ/หรือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามเป็นผูมี้อ  านาจในการเจรจาต่อรอง ลง
นามและการตกลง เขา้ท าเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท า
ธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
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 ตามที ่เลขานุการทีป่ระชมุ ไดจั้ดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 และไดจั้ดสง่ใหต้ลาดหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลา 

14 วนันับแตว่นัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

 

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเสนอ

ตอ่ผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ทัง้นีไ้ด ้

แนบรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ที่ไดจั้ดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสอื

เชญิประชมุในครัง้นีแ้ลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่1 หนา้ 12 - 38) 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 จงึขอน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตัใิห้จัดสรรก าไรสะสม และจ่ายปันผลระหว่างกาล 
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ผลการด าเนนิงานในชว่ง มกราคม – มถินุายน 2556 
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20 Greater Bangkok Stores 

Samutsakhon 

Ubonrachathani 

36 Upcountry Stores 

2 Phuket 

2 Had Yai 

Pattaya 

3 Nakornratchasima 

2 Chieng Mai 

Hua-Hin 

Samui 

Khonkaen 
Phitsanulok 

Udonthani 

Suratthani 

Chonburi 

Rayong 

Ayutthaya 

Krabi 

NakhonSrithammarat 

Nakhonpathom 
Chachoengsao 

Roi-et Suphanburi 

Lopburi 

Sakonnakhon 

Trang 

Burirum 

Nakhonsawan 

Ratchaburi Chathaburi 

Chumphon 

Prachinburi 

Footprint in Thailand as at 30 June 2013 



16,374 
19,174 

20,329 

24,073 

28,363 

                    

Unit : MB 

1H’13 

FY. 
34,542 

Sustainable Sales Growth 
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NPAT & EPS 

Unit : MB 

1H’13 NPAT growth by 18.4% and NPAT % to 
Sales increased over 1Q’12 from 7.3% to 7.4%. 

0.26 
0.28 

0.29 
0.38 

0.15 
0.17 

                1H'13

NPAT EPS

EPS in 2012 taking full dilution impact 
of stock dividend at the ratio of 5:1 
paid in OCT 2012 (interim) and at 6:1 
paid in APR 2013 (final). 

1,201 
1,422 

1,131 

1,638 

2,005 

5.6%

6.8%
7.1% 7.8%

7.3% 7.4%

                1H'13

NPAT %on Sales
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2013 New stores 

Greater Bangkok 21 1 

Upcountry 42 1 

Total (stores) 63 2 

Our stores in 2013 

Chanthaburi 

Chumphon 

Prachinburi 

Suradthani 

1Q 
Chanthaburi 1 Feb 

Chumphon 22 Mar 

2Q 
Prachinburi 31 May 

Suradthani (relocation) 7 Jun 

3Q 

Kanchanaburi 19 Jul 

Phrae 2 Aug 

Buddhamonthon  Sai  5 30 Aug 

4Q Saraburi + 3 Stores in upcountry 
2-Store in BKK 

& upcountry 

Phare 

Kanchanaburi 

Buddhamonthon 

2013 Store Expansion Plan 
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Corporate Social Responsibility 

Kids’ Toilet Project in 2013  :) 

Chantaburi :   41 rooms / 4 schools 
Kanchanaburi  :   36 rooms / 2 schools 
Chumpon  :    39  rooms / 2 schools 
Prachinburi :    54  rooms / 3 schools 
Phrae  :    49  rooms / 3 schools 
Suradthani :    38 rooms / 2 schools 
Buddhamonthon :    35 rooms / 3 schools 

 
Since the beginning of the project   
:  1,601 rooms / 119 schools 



การจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 คณะกรรมการไดร้่วมพจิารณาเกณฑก์ารจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารอง เห็นควร
เสนอทีป่ระชมุเพือ่อนุมัตจัิดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5% 
ของก าไรสทุธ ิเพิม่อกีเป็นจ านวนเงนิเทา่กบั 71.56 ลา้นบาท 

รายละเอยีด จ านวนเงนิ 

- ก าไรสทุธติามงบเฉพาะกจิการ 
(มกราคม – มถินุายน 2556) 

1,431.19 ลา้นบาท 

- เกณฑก์ารจัดสรรเงนิก าไร 5% 71.56 ลา้บาท 
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การจา่ยเงนิปันผล 
 
 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทก าหนดไวไ้ม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไร

สุทธใินแต่ละปี ทัง้นี้การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะมีการน าปัจจัยต่าง ๆ มา
พจิารณาประกอบ เชน่ ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงนิของบรษัิท สภาพ
คลอ่ง และ ปัจจัยอืน่ ๆ  

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

2553 2554 2555 

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล (หุน้เดมิ : หุน้ปันผล) 
(6 : 1) , (6 : 1) 

(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) 

(7 : 1) 
 (ระหวา่งกาล) 

(5 : 1) , (6 : 1) 
(ระหวา่งกาล) , (สิน้ปี) 

มลูคา่หุน้ปันผล ตอ่หุน้ (กอ่นปรับลด) 0.3334 0.1429 0.3667 

เงนิสดปันผลตอ่หุน้ 0.0386 0.1659 0.040823 

รวมมลูคา่การจา่ยปนัผล 0.3720 0.3088 0.407523 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล 92.38% 83.61% 98.03% 
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การจ่ายปันผล 

คณะกรรมการได้ร่วมกันพจิารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายปัน
ผลจากก าไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

จ านวน ตอ่หุน้ (บาท) 

จา่ยปนัผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 6 ตอ่ 1  
เป็นจ านวนหุน้ไมเ่กนิ 1,370.21 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- จา่ยปันผลเป็น หุน้สามญั คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 1,370.21 ลา้นบาท 0.1667 

- และ จา่ยปันผลเป็น เงนิสด คดิเป็นเงนิไมเ่กนิ 152.90 ลา้นบาท 0.0186 

รวมเป็นการจา่ยปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.1853 

ทัง้นีใ้นการจ่ายหุ้นปันผล กรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.1667 บาท โดยเงนิปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
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การเครดติภาษี 

ในการจ่ายปันผลในครัง้นี ้บริษัทจ่ายจากก าไรสะสมที่กิจการต้องภาษีเงินได้
นิตบิุคคลในอัตราดังนี ้

อตัราภาษนีติบิคุคล 
คดิเป็นเงนิ
โดยประมาณ 

ตอ่หุน้ (บาท) 
โดยประมาณ 

- อตัราภาษีรอ้ยละ 23 237.57 ลา้นบาท 0.0289 

- อตัราภาษีรอ้ยละ 20  1,285.53 ลา้นบาท 0.1564 

รวม 1,523.11 ลา้นบาท 0.1853 
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ก าหนดการเก่ียวกับการจ่ายปันผล 

รายละเอยีด วนัที ่

- วันทีต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย XD 28 ต.ค. 56 

- ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล 
(Record date) 

30 ต.ค. 56 

 - รวมรวบรายชือ่ตาม มาตรา 225 ของพรบ. 
หลกัทรัพย ์โดยวธิกีารปิด   สมดุทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ 

31 ต.ค. 56 

 - จา่ยเงนิปันผล 15 พ.ย. 56 
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 คณะกรรมการ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ 
 

• จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 71.56 ลา้นบาท 

• จา่ยปันผลเป็นหุน้สามัญในอัตรา 6 ตอ่ 1 หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

• จา่ยปันผลเป็นเงนิสด ในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท 
 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้เดมิหลังการจัดสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ้่ายปันผล

เป็นเงนิสดแทนการจา่ยหุน้ปันผลในอัตราหุน้ละ 0.1667 บาท 

 

ทัง้นีร้ายละเอยีด ของการส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยปันผล เป็นไปตามขอ้มลูที่

แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนนจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ

จา่ยปันผล 
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 พิจารณาอนุมัติ ใ ห้ลดทุนจดทะ เ บียนจากทุนจดทะ เ บียน เดิม 
8,228,193,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวิธี
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 จ านวน 999,994 หุ้น และส่วนที่
คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับ
พนักงาน (ESOP-W4) จ านวน 7,555,942 หุ้น รวมจ านวน 8,555,936 
หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
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 ปัจจุบันบรษัิทมหีุน้จดทะเบยีนคงเหลอื ซึง่เกดิจากการจ่ายหุน้ปันผลตามมตทิีป่ระชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมือ่วันที ่5 เมษายน 2556 และ หุน้ทีค่งเหลอืจากการใช ้

สทิธแิปลงสภาพใบส าคัญแสดงสทิธทิี่ออกใหก้ับพนักงาน (ESOP-W4) โดยมี

รายละเอยีดดังนี ้

รายละเอยีด จ านวนหุน้ 

- จ านวนหุน้ทีม่มีตอินุมัต ิเป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,174,610,000 

- จ านวนหุน้ทีจ่า่ยเป็นหุน้ปันผลจรงิ 1,173,610,006 

จ านวนหุน้คงเหลอืจากการจา่ยหุน้ปนัผล 999,994 

หุน้สว่นทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดง
สทิธทิ ีอ่อกใหก้บัพนกังาน (ESOP-W4) 

7,555,942 

รวมจ านวนหุน้คงเหลอืทีต่อ้งลดทนุท ัง้ส ิน้ 8,555,936 
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 ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายจงึตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียน  

ตามจ านวนหุน้ทีค่งเหลอืดังกลา่ว ซึง่มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ ละ 1 บาท มรีายละเอยีดดังนี ้

 

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ    8,228,193,829 บาท 

 

• จ านวนทีข่อลดทนุ         8,555,936 บาท 

 

• ทนุจดทะเบยีนใหม ่    8,219,637,893  บาท 

 

มลูคา่หุน้ละ      1 บาท 

 

• เป็น หุน้สามญั    8,219,637,893  หุน้ 

 

ทัง้นี้ส าหรับรายละเอยีดการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษัิท ปรากฏตาม

หนังสอืเชญิประชมุหนา้ 4 
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 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 

 คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 

8,555,936 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นจ านวน 8,555,936 บาท พรอ้มทัง้

แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบยีน 

ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
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 ตามมตกิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ ในวาระที ่2 บรษัิทจะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพือ่

รองรับการจ่ายปันผลดังกลา่วเพิม่ขีน้จ านวน 1,370,210,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. ของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

 

• ทนุจดทะเบยีนเดมิ    8,219,637,893 บาท 

 

• จ านวนหุน้เพิม่ทนุ    1,370,210,000  บาท 

 

• ทนุจดทะเบยีนใหม ่    9,589,847,893  บาท 

 

มลูคา่หุน้ละ      1 บาท 

 

• เป็น หุน้สามญั    9,589,847,893  หุน้ 

 

ทัง้นี้ส าหรับรายละเอยีดการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษัิท ปรากฏตาม

หนังสอืเชญิประชมุหนา้ 5 
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 คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 

1,370,210,000 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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 ตามมตใินวาระที ่4 เรือ่งการเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,370,210,000 บาท เพือ่

รองรับการจา่ยหุน้ปันผล 

 

 คณะกรรมการ จงึขอเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการจัดสรรหุน้ดังกลา่วดังนี้ 

 

• จดัสรรหุน้จ านวน 1,370,210,000 หุน้ เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล 

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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หลกัเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง ประกอบการพจิารณาการเขา้ท า

รายการเพือ่จดัต ัง้กองทนุอสงัหารมิทรพัย ์

(ประกอบวาระที ่6 – 8) 
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ชือ่โครงการ • กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์

เจา้ของทรัพยส์นิทีเ่ขา้
โครงการ 

• L&H Property Company Limited (“LHP”) 
• Home Product Center Public Company Limited (“HMPRO”) 

ผูจั้ดการกองทนุ • Land and Houses Fund Management Company Limited (“LH Fund”) 

สนิทรัพยท์ีล่งทนุ 
• Terminal 21 
• Market Village Hua Hin 

ผูบ้รหิารกองทนุ 
• Terminal 21 – L&H Retail Management Company Limited 
• Market Village Hua Hin – Market Village Company Limited 

รายละเอยีดของกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
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รายละเอยีดการเขา้ท าสญัญา
เชา่ 

เชา่พืน้ทีบ่างส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจหัวหนิ ซึง่เป็นอาคาร
สูง 4 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 1 ชั่น รวมพื่นทีทั่ง้หมดประมาณ 50,518 ตารางเมตร 
และงานระบบสาธารณูปโภค  รวมถงึสว่นควบอปุกรณ์ ทัง้ทีต่ดิตรงึตรา และ
ไม่ตดิตรงึตราถาวรกับอสังหารมิทรัพยท์ีเ่ชา่ รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ที่ตดิตัง้ และใชป้ระโยชน์ภายในศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวลิเลจ หัวหนิ 
และสทิธใิดๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเกีย่วเนือ่งกับทรัพยส์นิดังกลา่ว 

รายละเอยีดการจ าหน่าย
สงัหารมิทรัพย ์

สังหารมิทรัพยซ์ึง่ใชเ้พือ่วัตถปุระสงคใ์นการประดับตกแตง่หรอือ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจหัวหนิ 

ระยะเวลาการใหเ้ชา่ ระยะเวลาใหเ้ชา่ประมาณ 27 ปี นับตัง้ แตว่ันจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่โดยจะ
ครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ในวนัที ่31 สงิหาคม 2583 

มลูคา่ของการเขา้ท าสญัญา 
(เชา่ / จ าหน่าย) 

รวมเป็นราคากอ่นหักคา่ใชจ้่ายไมต่ ่ากวา่ 4,060 ลา้นบาท 

มลูคา่ของการลงทนุ ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของราคาประเมนิทรัพยส์นิเฉพาะสว่นทรัพยส์นิทีบ่รษัิทให ้
เชา่ และจ าหน่ายใหแ้กก่องทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์โดยในเบือ้งตน้คาดว่า
มลูคา่การซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์จะมมีลูค่าไมเ่กนิ 
1,420 ลา้นบาท 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยข์อง
โครงการ 

บรษัิท มารเ์ก็ต วลิเลจ จ ากดั  

รายละเอยีดของกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
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 ใหเ้ชา่พืน้ทีบ่างสว่นในศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ต วลิเลจ หัวหนิ พืน้ทีป่ระมาณ 50,518 

ตร.ม.และระบบสาธารณูปโภค เป็นเวลาประมาณ 27 ปี และใหจ้ าหน่าย

สงัหารมิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการประดบัตกแตง่และอ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้รกิาร

ในศูนยก์ารคา้  ใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์แอล เอช ช็อปป้ิง เซ็นเตอร ์

(“กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์”) รวมกันเป็นมูลค่าก่อนหักค่าใชจ้่ายไม่ต ่ากว่า 

4,060 ลา้นบาท  และ ใหบ้ริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากัด(“บริษัทย่อย”)เป็น

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยข์องโครงการศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ต วลิเลจิ หวัหนิ 

รายการจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

รายการไดม้าซึง่ 

สนิทรพัย ์

 เขา้ลงทุนซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยใ์นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1 

ใน 3 ของราคาประเมนิทรัพย์สนิเฉพาะทรัพยส์นิส่วนทีบ่รษัิทใหเ้ช่า   โดยใน

เบือ้งตน้คาดวา่จะมมีลูคา่ไมเ่กนิ 1,420 ลา้นบาท 

เกณฑก์ารไดม้าและจ าหนา่ยไป 
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เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ (การไดม้าและจ าหนา่ยไป) 

เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ 

รายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ รายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 

การใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละงานระบบ
สาธารณูปโภคและการขาย
สงัหารมิทรัพยแ์กก่องทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย ์

การลงทนุในกองทนุรวม
อสงัหารมิทรัพย ์

1. เกณฑม์ลูคา่ของสนิทรัพย ์ N/A N/A 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ N/A N/A 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 14.12 รอ้ยละ 4.94 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ N/A N/A 

 รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์มขีนาดรายการรอ้ยละ 14.12 และ รายการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ มขีนาด

รายการรอ้ยละ 4.94 ทัง้ 2 รายการมขีนาดรายการไม่เกนิ 15% ถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปขนาดเล็ก จงึอยู่ใน

อ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยบรษัิทไมม่หีนา้ทีต่อ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศตอ่

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถงึไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 ทัง้นี้หากรายการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิมมีลูคา่มากกว่า 4,313.44 ลา้นบาท ขนาดรายการจ าหน่าย

ไปจะมากกว่ารอ้ยละ 15 ซึง่มขีนาดของรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ซึง่บรษัิทมหีนา้ทีต่อ้ง

เปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละจัดสง่หนังสอืเวยีนเพือ่แจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิท

เปิดเผยการท ารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์
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เกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั (กรณีที ่1) 

LH Shopping Center  
Property Fund 

1. บรษัิท แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด

(มหาชน) (“LH”) ซึง่ถอืหุน้ในบรษัิท 

30.21%  จะมสีัดส่วนการถอืหน่วย

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใน

สดัสว่นทีม่ากกวา่ 10% 

ถอืหุน้ 30.21% 

ทางตรง และ ทางออ้ม > 10% 

บรัษัทยอ่ย และ/หรอื  
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
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เกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั (กรณีที ่2) 

LH Shopping Center  
Property Fund 

2.  นายอนันต ์อัศวโภคนิ (ซึง่ถอื

หุน้ใน LH เทา่กบั 23.76% และเป็น

บคุคลทีม่อี านาจลงนามใน LH, ถอื

หุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยผา่น 

LH และ/หรอื บรษัิทย่อย และ/หรอื 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน ในสัดส่วน

มากกว่า  10% ของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรัพย ์

ทางตรง และ ทางออ้ม > 10% 

นาย อนนัต ์อศัวโภคนิ 

ถอืหุน้ 23.76% 
และเป็นบคุคลทีม่ ี
อ านาจลงนามใน 

LH 

เป็นบคุคลทีม่ ี
อ านาจลงนามใน 

HMPRO 
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เกณฑร์ายการทีเ่กีย่วโยงกนั (กรณีที ่3) 

3. บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน

ร วม  แลนด์  แอนด์  เ ฮ า้ ส์ ( “ LH 

Fund”)  (ซึง่ LH เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่) 

เป็นผูจ้ัดการกองทุนของกองทุนรวม

อสงัหารมิทรัพย ์ทีจ่ะจัดตัง้ขึน้ 

LH Shopping Center  
Property Fund 

ถอืหุน้ใหญ ่(100%) 

เป็นผูจ้ดัการกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

ถอืหุน้ 34% 
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ถอืหุน้ใหญ ่(100%) 



เกณฑก์ารค านวณขนาดรายการ (รายการทีเ่กีย่วโยง) 

ทัง้นี้ เนื่องจากการเขา้ท ารายการทีร่ะบตุามวาระที ่6 และวาระที ่7 มขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกันรวมทัง้

สนิเทา่กบัรอ้ยละ 50.08 ของสนิทรัพยท์ีต่วัตนสทุธขิองบรษัิท ซึง่มขีนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ี่

มตีวัตนสทุธขิองบรษัิท ดงันัน้ บรษัิทจงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพย ์

และขออนุมตัติอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่า 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีง โดยไมนั่บรวมสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

การใหเ้ชา่พืน้ทีแ่ละ 
งานระบบสาธารณูปโภค 
และการขายสงัหารมิ- 
ทรพัยแ์กก่องทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย ์

การลงทนุในกองทนุ 
รวมอสงัหารมิทรพัย ์

รวม  

สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิท (NTA) 10,942.67 10,942.67 10,942.67 

รอ้ยละ 3 ของ NTA 328.28 328.28 328.28 

มลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 4,060 1,420 5,480 

ขนาดของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัคดิเป็น 
รอ้ยละของ NTA 

รอ้ยละ 37.10 รอ้ยละ 12.98 รอ้ยละ 50.08 
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บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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รายการ จ านวนหุน้ 

1. บรษิ ท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 2,484,924,021 

2.  กลุม่ตระกลู อศัวโภคนิ 12,451,090 

3.  กลุม่ตระกลู ธรรมพรหมกลุ 134,991,075 

4.  กลุม่ตระกลู สนุทรจติตเ์จรญิ 100,000 

หมายเหต ุ:  

 - ขอ้มลูตามการปิดสมดุทะเบยีนเมือ่วันที ่11 กนัยายน 2556 ส าหรับการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2556 



สรปุความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

1. การเขา้ท าสัญญาใหเ้ชา่พัน้ทีบ่างสว่นในราคากอ่นหักคา่ใชจ้่ายไม่ต ่ากว่า 4,060 ลา้นบาทมคีวามเหมาะสม

และสมเหตุสมผล  เนื่องจากบริษัทไดรั้บเงินหลังหักค่าใชจ้่ายและหลังหักลงทุนในกองทุนรวม

อสงัหารมิทรัพยไ์มเ่กนิ 1,420 ลา้นบาทแลว้จะมเีงนิสดรับสทุธเิหลอืไมต่ ่ากว่า 2,540 ลา้นบาท  เพือ่ใชเ้ป็น

แหล่งเงนิทุนในการขยายกจิการ    ประกอบกับอยู่ในชว่งราคาทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระที่

เท่ากับ 3,886.23 – 4,190.39  ลา้นบาท  และเป็นราคาทีเ่ท่ากับรอ้ยละ 95 ของราคาเฉลีย่ของผูป้ระเมนิ

มลูคา่ทรัพยส์นิอสิระ 2 ราย 

 

  

2. การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินกว่า 1,420 ลา้นบาท เป็นรายการที่เหมาะสม และ

สมเหตุสมผล  เนื่องจากบรษัิทจะไดรั้บเงนิปันผลจากการลงทุน  โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดศ้กึษา

อัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ี่มลีักษณะการลงทุนในสทิธกิารเช่าใน

ศนูยก์ารคา้แหง่อืน่ ตัง้แตปี่ 2553 – 2555 จนถงึวันที ่26 สงิหาคม 2556 (กอ่นวันประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่27 สงิหาคม 2556) มอีัตราผลตอบแทนเงนิปันผลเท่ากับรอ้ยละ 5.23 – 8.73   ซึง่เป็น

อตัราผลตอบแทนทีส่งูกวา่อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวเฉลีย่ของบรษัิททีร่อ้ยละ 3.70 ตอ่ปี 

  

บรษัิท มารเ์ก็ต วลิเลจ จ ากัดจะมรีายไดจ้ากการเป็นผูบ้รหิารศูนยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจ หัวหนิ  โดยอัตรา

คา่ธรรมเนยีมที ่ไดรั้บอยูใ่นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกับผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยข์องกองทุนรวมอสงัหารมิทรัพยอ์ืน่ๆ

ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัควรลงมตอินุมตักิารท ารายการทีเ่ก ีย่ว

โยงกนัในคร ัง้นี ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามการตดัสนิใจสดุทา้ยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
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 พจิารณาอนุมตัใิห้บริษัทเข้าท าสัญญาให้เช่าพืน้ ที่บางส่วน จ านวน 50,518 
ตารา ง เมตรและ งานระบบสาธาร ณูปโภค  และ สัญญา ซ้ื อขาย
สังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน แก่กองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ (“กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมทั้ง อนุมัติให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากัด ให้
บริการเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิล
เลจ หัวหิน 
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 จากปัจจุบันทีบ่รษัิทฯ อยู่ในชว่งการขยายธุรกจิและลงทุนในโครงการใหม่ๆ จงึ

มคีวามจ าเป็นตอ้งการใชเ้งนิทุนเพื่อขยายกจิการ การจัดหาแหล่งเงนิทุนจากการใหเ้ชา่

พืน้ทีพ่รอ้มงานระบบแก่กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์ก็เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ เพื่อทดแทน

การกูย้ืมเงิน และลดภาระดอกเบี้ย จ่ายที่อาจเกิดขึ้นไดใ้นอนาคต ซี่งเป็นการเพิ่ม

ความสามารถของบรษัิทในการลงทุนอืน่ๆ อันเป็นประโยชน์กับบรษัิทและผูถ้อืหุน้ในระยะ

ยาว ซีง่กระท าไดส้ าหรับบรษัิทฯ ทีม่สีนิทรัพยท์ีม่คีุณภาพและสามารถสรา้งผลตอบแทน

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

 คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาใหบ้รษัิท

เขา้ท าสัญญาเช่าพื้นทีบ่างส่วน และจ าหน่ายสังหารมิทรัพย์บางส่วนที่เกีย่วขอ้ง ใหแ้ก ่

กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์แอล เอช ชอบป้ิง เซ็นเตอร์ โดยมรีายละเอยีด

ของการเขา้ท าสญัญาดังนี ้
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คูส่ญัญา กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสังหารมิทรัพย ์แอล เอช ชอปป้ิง เซ็นเตอร ์
(“กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย”์) 

รายละเอยีดการเขา้ท า
สญัญาเชา่ 

เชา่พืน้ทีบ่างส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจหัวหนิ ซึง่เป็น
อาคารสูง 4 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 1 ชั่น รวมพืน่ทีทั่ง้หมดประมาณ 50,518 
ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค  รวมถงึส่วนควบอุปกรณ์ 
ทัง้ที่ตดิตรงึตรา และไม่ตดิตรึงตราถาวรกับอสังหารมิทรัพย์ที่เช่า 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีต่ดิตัง้ และใชป้ระโยชน์ภายใน
ศูนย์การคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกีย่วเนือ่งกบัทรัพยส์นิดังกลา่ว 

รายละเอยีดการจ าหน่าย
สงัหารมิทรัพย ์

สังหาริมทรัพย์ซึ่งใชเ้พื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรือ
อ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารศนูยก์ารคา้มารเ์ก็ตวลิเลจหวัหนิ 

ระยะเวลาการใหเ้ชา่ ระยะเวลาใหเ้ชา่ประมาณ 27 ปี นับตัง้ แตว่ันจดทะเบยีนสทิธกิารเชา่
โดยจะครบก าหนดระยะเวลาการเชา่ในวนัที ่31 สงิหาคม 2583 

มลูคา่ของการเขา้ท าสญัญา รวมเป็นราคากอ่นหักคา่ใชจ้่ายไมต่ ่ากวา่ 4,060 ลา้นบาท 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพยข์อง
โครงการ 

บรษัิท มารเ์ก็ต วลิเลจ จ ากดั  
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 คณะกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ใหบ้ริษัทเขา้ท าสัญญาใหเ้ช่าพื้นที่

บางส่วน และจ าหน่ายสังหารมิทรัพยบ์างส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้ก่ กองทุนรวมสทิธกิาร

เช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอบป้ิง เซ็นเตอร์  ตามรายละเอียดขา้งตน้ (ทัง้นี้

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิจาก สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5) 

 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บ

รวมสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซ้ือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของราคาประเมินทรัพย์สิน เฉพาะส่วน
ทรัพย์สินทีบ่ริษัทให้เช่าและจ าหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
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 สบืเนือ่งจากวาระที ่6 ในการทีบ่รษัิทฯ ใหเ้ชา่พืน้ทีพ่รอ้มงานระบบสาธารณูปโภค และ

ขายสังหารมิทรัพยบ์างสว่นแกก่องทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์รวมถงึการทีบ่รษัิทฯ มแีผน

ทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยซ์ึง่จะชว่ยสนับสนุนใหก้องทุนรวม

อสังหารมิทรัพยส์ามารถระดมทุนไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้และจะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บ

ผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผลจากการถอืหน่วยลงทนุ และจากการทีม่บีรษัิท มารเ์ก็ต 

วลิเลจ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย  เป็นผูบ้รหิารโครงการก็จะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการเป็น

ผูบ้รหิารพืน้ทีใ่หก้องทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

 ทัง้นีก้ารเขา้ท ารายการในวาระที ่6 และ วาระที ่7 นี ้เป็นการท ารายการกับบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกนั  ตามทีไ่ดใ้หร้ายละเอยีดไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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 คณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทเขา้

ลงทุนในกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ ใน

จ านวนเงนิไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของราคาประเมนิทรัพยส์นิเฉพาะสว่นทรัพยส์นิทีบ่รษัิทให ้

เชา่ และจ าหน่ายใหแ้กก่องทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์โดยในเบือ้งตน้คาดวา่มลูคา่การซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์จะมมีลูคา่ไมเ่กนิ 1,420 ลา้นบาท 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 

 มตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บ

รวมสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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 พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ
และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามเป็นผู้มีอ านาจในการเจรจาต่อรอง ลง
นามและการตกลง เข้าท าเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัการเข้าท า
ธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
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 คณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทมอบ

อ านาจใหค้ณะกรรมการและ/หรอืกรรมการผูจั้ดการและ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนาม

เป็นผูม้อี านาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เขา้ท าเอกสารและสัญญาตา่ง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสังหรมิทรัพย ์

แอล เอช ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย”์) ตลอดถงึอ านาจในการ

ด าเนนิการใด ๆ อันเป็นผลใหก้ารด าเนนิการตา่ง ๆ ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ท า

ธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บรรลุผลส าเ ร็จและเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์

 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีง

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและใชส้ทิธลิงคะแนน 

 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงคะแนน 
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 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้าม)ี 
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