
 

 
 

 
เลขท่ี CSO/EL002/2020 
 19 กมุภาพนัธ ์2563 
เรื่อง  การเขา้รว่มลงทนุกบั Metro Pacific Investments Corporation  
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโครงการร่วมลงทนุกบั Metro Pacific 

Investments Corporation 
 
บรษัิท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DTC”) ขอรายงานว่า เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 บรษัิทได้

ลงนามในสญัญาร่วมลงทุนกับ Metro Pacific Investments Corporation (“MPIC”) เพ่ือร่วมพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีพักอาศัยในประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ท่ี 13/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

MPIC เป็นบรษัิทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน The Philippine Stock Exchange และเป็นผูพ้ฒันาโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส ์เช่น โรงไฟฟ้า ทางหลวง (Toll Roads) การประปา และรถไฟรางเบา 
(Light Rail) เป็นตน้ ทัง้นี ้MPIC ประสงคท่ี์จะลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมท่ีพกั
อาศยั และหาผูร้ว่มทนุท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นการบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรม
และคอนโดมิเนียมท่ีพกัอาศยั บริษัทจึงเห็นว่าการร่วมลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดประโยชนเ์กือ้หนนุรว่มกนั 
(Synergy) และเป็นการสรา้งกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทเน่ืองจากเป็นการผสมผสานความเช่ียวชาญของทัง้
บริษัทและ MPIC ในการพฒันาโครงการดงักล่าวและก่อใหเ้กิดการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทท่ีต่อเน่ืองและมั่นคงใน
อนาคต   

ในการรว่มลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีบ้รษัิทและบรษัิทย่อยของบรษัิทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
1. จดัตัง้บรษัิทย่อยในประเทศฟิลิปปินส ์ไดแ้ก่ Dusit Philippines Corporation (“DPC”) เพ่ือประกอบกิจการ

เป็น Holding Company ของบรษัิทในประเทศฟิลิปปินส ์โดยบรษัิทจะถือหุน้ใน DPC รอ้ยละ 100 นอกจากนี ้ในเบือ้งตน้ 
DPC จะมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้เบือ้งตน้ประมาณ 0.352 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั (หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 10.91 
ลา้นบาท) ซึง่บรษัิทคาดวา่จะจดัตัง้ DPC แลว้เสรจ็ภายใน ไตรมาส 2/2563  
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2. เม่ือจัดตัง้ DPC เรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะด าเนินการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือในประเทศฟิลิปปินส ์  โดยจดัใหมี้การโอนหุน้ทัง้หมดท่ี Dusit Thani Properties Co., Ltd. (“DTPC”) (บรษัิทย่อยของ
บรษัิท) ถือใน Dusit Thani Philippines, Inc. (“DTPI”) (บรษัิทยอ่ยทางออ้มของบรษัิทในประเทศฟิลิปปินส)์ ในสดัสว่นรอ้ยละ 
88.01 ของหุน้ทัง้หมดใน DTPI ใหแ้ก่ DPC รวมทัง้ด  าเนินการให ้DPC ซือ้หุน้สว่นท่ีเหลือจ านวนรอ้ยละ 11.99 ของ DTPI จาก
ผูถื้อหุน้อ่ืน ซึง่จะสง่ผลให ้DPC ถือหุน้ใน DTPI ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งตามขอ้นี ้

     ก่อนท ารายการ                                 หลงัท ารายการ 

               

 
3. DPC และบรษัิทย่อยของ MPIC ไดแ้ก่ Metro Vantage Properties, Inc. (“MVPI”) จะรว่มลงทนุในบรษัิท

ในประเทศฟิลิปปินส ์จ านวน 2 บรษัิท ไดแ้ก่  
(ก) Metro Dusit, Inc. (“MDI”) โดยจะมีทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้จ านวน 1,605,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือ

คิดเป็นมลูค่าประมาณ 979.05 ลา้นบาท) ซึ่ง DPC จะเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 40 และ MVPI จะถือหุน้สว่นท่ี
เหลืออีกรอ้ยละ 60 โดย MDI จะประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ในประเทศฟิลิปปินส ์
โดยเฉพาะ โครงการโรงแรม และโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีพกัอาศยั  

(ข) Dusit Hospitality Management Corporation (“DHM”) โดยจะมีทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้จ านวน 
10,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 6.10 ลา้นบาท) ซึ่ง DPC จะเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 
76 และ MVPI จะถือหุน้สว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 24 โดย DHM จะประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการบรหิาร
จัดการโรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์โดยจะรับบริหารจัดการ
โครงการต่าง ๆ ของ MDI และของผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ๆ และรบับริหารโรงแรมของบริษัทท่ีอยู่ใน
ประเทศฟิลิปปินสท์ัง้หมด   

(ก)                                                                     (ข) 

              
 

4. ในการเขา้ถือหุน้ใน MDI ตามขอ้ 3(ก) ขา้งตน้ DPC จะด าเนินการโอนหุน้ทัง้หมดใน DTPI คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ใหแ้ก่ MDI เพ่ือเป็นการช าระเงินลงทนุ (ค่าหุน้) ใน MDI แทนการช าระดว้ยเงินสด (Share Swap) และ MPIC จะโอนเงินสด 
ใหแ้ก่ MDI ท่ีจะใชส้  าหรบัซือ้ท่ีดินท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง MDI จากบรษัิทในเครือของ MPIC และ
สว่นท่ีเหลือจะใชส้  าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง MDI   
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การเขา้รว่มลงทนุกบั MPIC ดงักลา่วขา้งตน้ มีเง่ือนไขท่ีส  าคญัว่า (ก) DTPI จะตอ้งขายหุน้ใน Dusit Hospitality 
Education, Inc. (“DHMC”) จ านวน 3,599,997 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ DHMC 
ใหแ้ก่ผูซื้อ้ใหแ้ลว้เสรจ็ ซึ่งในปัจจบุนั DTPI ยงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูซื้อ้ ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1/2563 
และ (ข) บรษัิท และ MPIC จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก Philippine Competition Commission (“PCC”) ในการรว่ม
ลงทนุครัง้นี ้ซึ่งบริษัทคาดว่าเง่ือนไขดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2563 และ (ค) เง่ือนไขบงัคบัก่อนอ่ืนๆ ใน
สญัญาไดเ้สรจ็สมบรูณแ์ลว้ โดยการเขา้รว่มลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีจ้ะแลว้เสรจ็ภายในเดือนธันวาคม 2563 ทัง้นี ้หากมี
ความคืบหนา้เก่ียวกบัโครงการการรว่มลงทนุกบั MPIC ในประเทศฟิลิปปินส ์บริษัทจะแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และนกัลงทนุใหท้ราบตอ่ไป  

ทัง้นี ้การอนมุตัิเขา้ท ารายการตามมติคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 13/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 
นัน้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและการเจรจาเขา้ท าสญัญากบั MPIC ซึ่งในวนัท่ี 18  กมุภาพนัธ ์2563 บรษัิทไดด้  าเนินการลงนามใน
สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบั MPIC เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดท่ีส าคญัของการเขา้ท ารายการ 
และเปิดเผยขอ้มลูของการเขา้ท ารายการต่อนกัลงทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนันี ้

ทัง้นี ้การจดัตัง้บรษัิท DPC และ DHM และการเขา้ท ารายการซือ้หุน้ DTPI  โดย DPC (ในสดัสว่นรอ้ยละ 11.99 
ของ DTPI จากผูถื้อหุน้อ่ืน) ขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษัิทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 4.90 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเม่ือ
ค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท่ี์เกิดขึน้ทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนแลว้ มีขนาดรายการคิดเป็นรอ้ยละ 9.77 อา้งอิงจากงบการเงินรวมท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส  าหรบั DTPI และงบการเงินรวมลา่สดุท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ส าหรบั DTC ดงันัน้ รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักลา่วไม่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ี
ท าใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด  

อย่างไรก็ดี การโอนหุน้ DTPI เพ่ือช าระค่าหุน้ (Share Swap) โดย DPC ใหแ้ก่ MDI ตามขอ้ 4 เขา้ข่ายเป็น
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยเม่ือค านวณขนาดของรายการ
ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ มีขนาดรายการจ าหน่ายไปเท่ากับรอ้ยละ 8.68 และเม่ือค านวณรวมขนาด
รายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท่ี์เกิดขึน้ทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ
แลว้นัน้ บรษัิทมีขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์รวมกนัสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 17.14 อา้งอิงจากงบการเงินรวมท่ีผ่าน
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การสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส  าหรบั DTPI  และงบการเงินรวมลา่สดุท่ีผ่าน
การสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ส าหรบั DTC ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัสง่หนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายใน 21 วนันบัแต่วนั
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการขา้งตน้ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทแตอ่ยา่งใด  
ในการนี ้บรษัิทขอน าส่งสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท (บญัชี 1) มายงัท่านผูถื้อหุน้ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามรายละเอียดแนบทา้ยนี ้
จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 -มณัฑน ีสรุกาญจนก์ลุ- 
 (นางสาวมณัฑนี สรุกาญจนก์ลุ) 
 เลขานกุารบรษัิท 

 
 
  
                   
  
  

 
 
 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
โทรศพัท ์0-2200-9999 ตอ่ 3638 



1 

สารสนเทศเกีย่วกับการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีเ่กีย่วข้องกับโครงการร่วมลงทุนกับ  
Metro Pacific Investments Corporation (บัญช ี1) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 13/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 
2562 มีมติอนมุตัิในหลกัการใหบ้รษัิทเขา้โครงการการรว่มลงทนุกบั Metro Pacific Investments Corporation (“MPIC”) เพ่ือ
รว่มพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีพกัอาศยัในประเทศฟิลิปปินส ์และบรษัิทไดล้งนาม
ในสญัญารว่มลงทนุกบั MPIC เม่ือวนัท่ี 18  กมุภาพนัธ ์2563 ท่ีผ่านมา โดยบรษัิทมีความผกูพนัท่ีจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้
เพ่ือปฏิบตัิตามตามสญัญารว่มลงทนุ 

1. จดัตัง้บรษัิทย่อยในประเทศฟิลิปปินส ์ไดแ้ก่ Dusit Philippines Corporation (“DPC”) เพ่ือประกอบกิจการเป็น 
Holding Company ของบรษัิทในประเทศฟิลิปปินส ์โดยบรษัิทจะถือหุน้ใน DPC รอ้ยละ 100 นอกจากนี ้ในเบือ้งตน้ DPC จะ
มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้เบือ้งตน้ประมาณ 0.352 ลา้นดอลลา่รส์หรฐั (หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 10.91 ลา้นบาท) 
ซึง่บรษัิทคาดวา่จะจดัตัง้ DPC แลว้เสรจ็ภายใน ไตรมาส 2/2563  

2. ด าเนินการปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทย่อยและบรษัิทในเครือในประเทศฟิลิปปินส์  โดยจดัใหมี้การโอน
หุน้ทัง้หมดท่ี Dusit Thani Properties Co., Ltd. (“DTPC”) (บรษัิทย่อยของบรษัิท) ถือใน Dusit Thani Philippines, Inc. (“DTPI”) 
(บริษัทย่อยทางออ้มของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส)์ ในสดัส่วนรอ้ยละ 88.01 ของหุน้ทัง้หมดใน DTPI ใหแ้ก่ DPC รวมทัง้
ด  าเนินการให ้DPC ซือ้หุน้สว่นท่ีเหลือจ านวนรอ้ยละ 11.99 ใน DTPI จากผูถื้อหุน้ท่ีเหลือ ซึ่งจะส่งผลให ้DPC ถือหุน้ใน DTPI 
ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งตามขอ้นี ้

3. DPC และบรษัิทย่อยของ MPIC ไดแ้ก่ Metro Vantage Properties, Inc. (“MVPI”) จะรว่มลงทนุในบรษัิทใน
ประเทศฟิลิปปินส ์จ านวน 2 บรษัิท ไดแ้ก่ 

(ก) Metro Dusit, Inc. (“MDI”) โดยจะมีทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้จ านวน 1,605,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิด
เป็นมลูค่า ประมาณ 979.05 ลา้นบาท) ซึ่ง DPC จะเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 40 และ MVPI จะถือหุน้สว่นท่ีเหลืออีก
รอ้ยละ 60 โดย MDI จะประกอบธุรกิจเป็นผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ในประเทศฟิลิปปินส ์โดยเฉพาะ 
โครงการโรงแรม และโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีพกัอาศยั ดงันัน้ MDI จะมีสถานะเป็นบรษัิทรว่มของบรษัิท 

(ข) Dusit Hospitality Management Corporation (“DHM”) โดยจะมีทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้จ านวน 
10,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 6.10 ลา้นบาท) ซึ่ง DPC จะเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 76 
และ MVPI จะถือหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 24 โดย DHM จะประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการบริหารจดัการ
โรงแรม และโครงการอสงัหาริมทรพัยอ่ื์น ๆ ในประเทศฟิลิปปินสโ์ดยจะรบับริหารจัดการโครงการต่าง ๆ 
ของ MDI และของผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ๆ และรบับรหิารโรงแรมของบรษัิทท่ีอยู่ในประเทศฟิลิปปินสท์ัง้หมด 
ดงันัน้ DHM จะมีสถานะเป็นบรษัิทยอ่ยทางออ้มของบรษัิท 
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4. ในการเขา้ถือหุน้ใน MDI ตามขอ้ 3(ก) ขา้งตน้ DPC จะด าเนินการโอนหุน้ทัง้หมดใน DTPI คิดเป็นรอ้ยละ 100 ใหแ้ก่ 
MDI เพ่ือเป็นการช าระเงินลงทนุ (คา่หุน้) ใน MDI แทนการช าระดว้ยเงินสด (Share Swap) และ MPIC จะโอนเงินสด ใหแ้ก่ MDI ท่ี
จะใชส้  าหรบัซือ้ท่ีดินท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง MDI จากบรษัิทในเครือของ MPIC และสว่นท่ีเหลือจะใช้
ส  าหรบัการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์อง MDI 

การเขา้รว่มลงทนุกบั MPIC ดงักล่าวขา้งตน้ มีเง่ือนไขท่ีส  าคญัว่า (ก) DTPI จะตอ้งขายหุน้ใน Dusit Hospitality 
Education, Inc. (“DHMC”) จ านวน 3,599,997 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ DHMC ใหแ้ก่ผู้
ซือ้ใหแ้ลว้เสรจ็  ซึ่งในปัจจบุนั DTPI ยงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูซื้อ้ ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 1/2563 และ (ข) 
บรษัิท และ MPIC จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก Philippine Competition Commission (“PCC”) ในการรว่มลงทนุครัง้นี ้ซึ่ง
บริษัทคาดว่าเง่ือนไขดังกล่าวจะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 และ (ค) เง่ือนไขบังคับก่อนอ่ืน ๆ ในสญัญาไดเ้สร็จ
สมบรูณแ์ลว้ โดยการเขา้รว่มลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีจ้ะแลว้เสรจ็ภายในเดือนธนัวาคม 2563 

 ทัง้นี ้การท ารายการโอนหุน้ใน DTPI ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ขา้งตน้ใหแ้ก่ MDI เพ่ือเป็นการช าระเงินลงทนุ (ค่าหุน้) ใน 
MDI แทนการช าระดว้ยเงินสด (Share Swap)  เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย”์) ซึ่งมีขนาดรายการ
สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 8.68 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑส์ินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ และเม่ือรวมกับขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยท่ี์เกิดขึน้ทัง้หมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาตามเกณฑส์ินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ จะท าใหข้นาดรายการรวมสงูสดุ
เทา่กบัรอ้ยละ 17.14 อา้งอิงจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ส  าหรบั DTPI และงบการเงินรวมล่าสดุท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 
ส าหรบั DTC ซึง่เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษัิทประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 
15 แต่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท า
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัสง่หนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการทัง้หมดขา้งตน้ไมเ่ขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทแตอ่ยา่งใด  

 ในการนี ้บรษัิทจึงขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษัทไดล้งนามในสญัญาร่วมลงทุน (Investment Agreement) กับ MPIC เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18  
กมุภาพนัธ ์2563 อย่างไรก็ดี การเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว มีเง่ือนไขว่า (1) จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจาก Philippine 
Competition Commission (“PCC”) ก่อน ซึ่งบรษัิทคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดือนมิถนุายน 2563 (2) และเง่ือนไข
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บงัคบัก่อนอ่ืนๆ ในสญัญาไดเ้สร็จสมบูรณแ์ลว้ อนึ่ง บริษัทคาดว่าการเขา้ร่วมลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีจ้ะแลว้เสร็จ
ภายในเดือนธนัวาคม 2563  

2. คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพันธกั์บบริษัท  

ผู้ขาย: DPC (บรษัิทยอ่ยท่ีบรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศฟิลิปปินส)์ 

ผู้ซือ้:  MDI (บรษัิทรว่มทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศฟิลิปปินส)์   

ความสัมพันธกั์บบริษัท  

บรษัิท DPC และ MDI ไมไ่ดมี้ความสมัพนัธใ์ด ๆ ระหว่างกนั และ MDI ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท อย่างไร
ก็ดี ภายหลงัจากการไดร้บัความเห็นชอบจาก PCC นัน้ DPC จะถือหุน้ใน MDI จ านวน 6,419,998 หุน้ คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ MDI และ MPIC จะถือหุน้ในสดัสว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 60 ซึ่ง MPIC เป็น
บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน The Philippine Stock Exchange ซึ่งมีรายละเอียดของผูถื้อหุน้ใหญ่และ
กรรมการ ดงัท่ีสรุปต่อไปนี ้โดยท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมดของ MPIC มิไดมี้ความสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษัิทและไม่เป็นบคุคล
ท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษัิท 

โครงสร้างการถอืหุ้นปัจจุบันของ MDI  

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุน้ ร้อยละ 
Metro Vantage Properties, Inc. 1,249,995 100.00 

Manuel V. Pangilinan 1 0.00 
Jose Ma. K. Lim 1 0.00 
Maida B. Bruce 1 0.00 

Ricardo M. Pilares III 1 0.00 
Erickson Y. Manzano 1 0.00 

รวม 1,250,000 100 
 

กรรมการของ MDI  

1. Manuel V. Pangilinan 

2. Mr. Erickson Y. Manzano  

3. Ms. Maida B. Bruce 

4. Mr. Jose Ma. K. Lim  
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5. Mr. Ricardo M. Pilares III 

6. Ms. Jane Catherine C. Rojo 

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ 

DPC จะโอนหุน้ทัง้หมดจ านวน 4,549,493 หุน้ใน DTPI ท่ี DPC ถืออยู่ใหแ้ก่ MDI คิดเป็นมลูค่า 
642,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 391.62 ลา้นบาท) เพ่ือแลกกบัหุน้จ านวน 
6,419,998 หุน้ของ MDI (Share Swap) คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของหุน้ทัง้หมดของ MDI โดย MDI จะมี
ทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้จ านวน 1,605,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิดเป็นมลูค่า ประมาณ 979.05 ลา้น
บาท) ซึ่ง DPC จะถือหุน้รอ้ยละ 40 และ MVPI จะถือหุน้อีกรอ้ยละ 60 โดย MDI จะประกอบธุรกิจเป็น
ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะ โครงการโรงแรม และโครงการ
คอนโดมิเนียมเพ่ือท่ีพกัอาศยั  

ทัง้นี ้เม่ือ DPC ด าเนินการโอนหุน้ทัง้หมดใน DTPI ใหแ้ก่ MDI แลว้ DTPI จะสิน้สภาพจากการเป็นบรษัิท
ยอ่ยของบรษัิท  

3.2. ขนาดของรายการ 

 มลูค่ารวมของธุรกรรมการขายหุน้ใน DTPI รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 642,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิด

เป็นมลูค่าประมาณ 391.62 ลา้นบาท)  โดยมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 8.68 ตามวิธีการค านวณ

ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิโดยค านวณจากงบการเงินรวมลา่สดุท่ีผ่านการสอบทานของผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส  าหรบั DTPI และงบการเงินรวมลา่สดุท่ีผ่านการสอบ

ทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ส าหรบั DTC 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์มีรายละเอียดการค านวณ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 
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เกณฑก์ารค านวณเปรียบเทยีบ 
ขั้นตอนการค านวณ 
(มูลค่าล้านบาท) 

มูลค่า (ร้อยละ) อ้างองิจาก 
งบการเงนิรวมทีผ่่านการ 
สอบทานของผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตสิน้สุดของบริษัท ณ 
วันที ่30 กันยายน 2562 

1.  เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน / 
สินทรพัยร์วมของบรษัิท 
= 391.62 / 13,786.01 

2.84 

2.  เกณฑม์ูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิ 
(NTA) 

มลูค่าสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ / 
มลูค่าสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ 

ของบรษัิท 
= 328.64 / 3,787.92 

8.68 

3.  เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก
DTPI ไมมี่ก าไรสทุธิ 

N/A 

4.  เ กณฑ์มู ล ค่ า หุ้น ทุ น ท่ี บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียนออกเพื่อช าระคา่สนิทรพัย ์ 

ไมส่ามารถค านวณไดเ้น่ืองจาก
ไมมี่การออกหลกัทรพัยใ์หม่ 

N/A 

4. รายละเอยีดของทรัพยส์นิทีจ่ าหน่ายไป 

รายละเอียดของ DTPI มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ขอ้มลูทั่วไป 
ช่ือบรษัิท: Dusit Thani Philippines, Inc. 
ปีท่ีก่อตัง้บริษัท: 12 พฤศจิกายน 2517  
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรมและรบัจา้งบรหิารโรงแรม 
ทนุจดทะเบียน:  500,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์
ทนุท่ีช าระแลว้: 455,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์

โครงสรา้งการถือหุน้และรายช่ือคณะกรรมการบรษัิท  
โครงสรา้งการถอืหุน้และรายชือ่คณะกรรมการใน DTPI ก่อนการขายหุน้โดย DPC 
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รายช่ือผูถื้อหุน้ของ DTPI 
ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุน้ ร้อยละ 

DPC 4,549,493 99.99 
นายชนินทธ ์โทณวณิก 1 0.00 
นางสนีิ เธียรประสทิธ์ิ 1 0.00 
Mr. Khampi Suwanarat  1 0.00 
นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์ 1 0.00 
Mr. Michael Toledo  1 0.00 
Ms. Lorna P. Laurel 1 0.00 
Ms. Lilia B. de Lima  1 0.00 

รวม 4,550,000 100 

รายช่ือคณะกรรมการของ DTPI 
1. นายชนินทธ ์โทณวณิก 
2. Ms. Evelyn R. Singson 
3. Mr. Khampi Suwanarat  
4. นางสนีิ เธียรประสทิธ์ิ 
5. Mr. Francisco H. Licuanan, III  
6. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์
7. Ms. Lorna Perez Laurel  
8. Mr. Michael T. Toledo  
9. Ms. Lilia B. De Lima  

โครงสรา้งการถอืหุน้และรายชือ่คณะกรรมการใน DTPI หลงัการขายหุน้โดย DPC 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของ DTPI 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุน้ ร้อยละ 
MDI 4,549,493 99.99 
Mr. Chanin Donavanik   1 0.00 
Mrs. Suphajee Suthumpun  1 0.00 
กรรมการ ของ MDI 1 0.00 
กรรมการ ของ MDI 1 0.00 
กรรมการ ของ MDI 1 0.00 

รวม 4,550,000 100 
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5. มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน และมูลค่าของรายการสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

มลูค่าการขายหุน้ใน DTPI รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 642,000,000 เปโซฟิลิปปินส ์(หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 391.62 ลา้น
บาท) โดย DPC จะไดร้บัหุน้จ านวน 6,419,998  หุน้ใน MDI คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ 
MDI เป็นคา่ตอบแทนการโอนหุน้ 

6. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าตอบแทน 

ราคาซือ้ขายหุน้ใน DTPI เป็นราคาท่ีทางคูส่ญัญาไดต้กลงกนั โดยผูข้ายประเมินมลูค่าดว้ยการใชว้ิธีมลูค่าปัจจบุนั

สทุธิของกระแสเงินสด (discounted cash flow) โดยพิจารณาจากอตัราการเติบโตของธุรกิจในอนาคตของ DTPI 

และอา้งอิงจากราคาตลาดเทียบกบัก าไร (multiples) 

7. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกดิกับบริษัท  

การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรว่มลงทนุกบั MPIC จะช่วยขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจคอนโดมิเนียมและ

โรงแรมของบริษัทในประเทศฟิลิปปินสแ์ละช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มทางธุรกิจใหแ้ก่บริษัท เน่ืองจากอปุสงคแ์ละอปุทาน

ของธุรกิจคอนโดมิเนียมในประเทศฟิลิปปินสมี์อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ธุรกิจโรงแรมในประเทศ

ฟิลิปปินสมี์โอกาสในการเติบโตสงูกว่าประเทศไทย ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตของรายไดห้อ้งพกัเฉลี่ย 

(Rev PAR) นอกจากนี ้การเขา้ร่วมลงทนุกบั MPIC จะท าใหบ้ริษัทไดม้าซึ่งพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีส  าคญัท่ีจะช่วย

ก่อใหเ้กิดความรว่มมือทางธุรกิจในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศฟิลิปปินส ์และจะท าใหบ้รษัิทสามารถสรา้งรายได้

ท่ีสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้การรว่มลงทนุกบั MPIC ในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดประโยชนเ์กือ้หนนุรว่มกนั (Synergy) และเป็นการสรา้งกล
ยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทเน่ืองจากเป็นการผสมผสานความเช่ียวชาญของทัง้บรษัิทและ MPIC ในการพฒันา
โครงการดงักลา่วและก่อใหเ้กิดการเติบโตทางธุรกิจของบรษัิทท่ีตอ่เน่ืองและมั่นคงในอนาคต 

8. แหล่งทีม่าของเงนิทุนในการเข้าท ารายการ 

รายการดงักลา่วเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ดงันัน้ บรษัิทจงึไมต่อ้งใชแ้หลง่เงินทนุใด ๆ เพิ่มเติมในการเขา้ท า
รายการ  
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9. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย ์ 

 DPC จะไดร้บัหุน้จ านวน 6,419,998 หุน้ใน MDI คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ MDI เป็น
คา่ตอบแทนการโอนหุน้ DTPI 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการของบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเหมาะสม
และเป็นช่องทางใหบ้รษัิทสามารถลงทนุขยายธุรกิจท่ีจะสรา้งผลตอบแทนและมลูค่าเพิ่มใหก้บับรษัิทและผูถื้อหุน้ได ้  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไมมี่ความเหน็ขดัหรอืแยง้กบัคณะกรรมการของบรษัิทดงัท่ีระบไุวข้า้งตน้ 


