รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
4. นายอุดม
พัวสกุล
5. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
6. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
7. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
8. นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกาพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
5. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
2. นายทวี
ทวีแสงสกุลไทย

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสวิตา ปี ตะวรรณ
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยูอ่ าศัย
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระจาก บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ ช โธมั ท สุ ไช ยยศ
ที่ปรึกษา จากัด

ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
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ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
2. นางสาวสาวิตรี จันทวงค์
3. นางสาวทศพร เขมะไพโรจน์

ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ตัวแทนของบริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายลิ ้ม อี ้ เซ็ง
Group Chief Executive Officer of Frasers Centrepoint Limited
กรรมการ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
2. นายอุเทน
โลหชิตพิทกั ษ์
Chief Investment Officer of Frasers Centrepoint Limited
กรรมการ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ในการเข้ าร่ ว มประชุม วิสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
(Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิ กายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่
24 พฤศจิกายน 2558
บริ ษัทฯ มีทนุ ชาระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นสองร้ อยหกสิบ
สี่บาทยี่สิบห้ าสตางค์ ) คิดเป็ นจานวนหุ้นทัง้ หมดที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม จานวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมด
้
จานวน
6,286 ราย โดยในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 120 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับ 10,484,831 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.64009 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 101 ราย ถื อหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,247,231,055 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.14265 ของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จานวน 221 ราย ถือ
หุ้นรวมกันทังหมด
้
1,257,715,886 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.78274 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึ่งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อ นเริ่ ม การประชุม ประธานฯ ได้ ก ล่า วแนะนา กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร ผู้สอบบัญ ชี ที่ป รึ ก ษาทางการเงิน ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึ กษากฎหมาย และตัวแทนของบริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็ นนักลงทุนที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เข้ าร่ วมประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่งดออกเสียง บริ ษัทฯ
ขอสรุ ป ระเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือ หุ้นทุก ท่านมีม ติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ แต่ถ้ามีผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ
ประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื่ องหมายกากบาท
 ลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยหรื อ ผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่า
อนุมตั ิ
วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่ อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของ
บริ ษัทฯ
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1.

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง

2.

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3.

บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน

4.

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

5.

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรื อประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุ ณ านาไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็ นการ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอ
ดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว
บริ ษัทฯ จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้ านี ใ้ ห้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนับคะแนน ประธานฯ ได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผ้ รู ับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายชานนท์ คาเสียง ร่ วมเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียง
ดังกล่าว ร่ วมกับ นางสาวธิ ตะวัน ธนสมบัติไพศาล ตัวแทนจาก บริ ษั ท วีระวงค์ , ชินวัฒ น์ และเพียงพนอ จากัด ที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ของ
บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
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1) วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
(“UV”) โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ก่อนนาเสนอวาระดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 55.73)
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมที่สามัญผู้ถือหุ้นของ UV ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้ มีมติอนุมตั ิวาระ
ต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว ก่อนที่บริ ษัทฯ จะนาเสนอวาระต่างๆ ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2) ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่
6 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 3 ถึงวาระ
ที่ 6 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก
และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน กับวาระซึง่ ไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3) หากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 บริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิวาระที่ 7 ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 แต่ไม่อนุมตั ิ
วาระที่ 7 บริ ษัทฯ จะยังคงดาเนินการตามวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่ มการประชุม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอว่า เนื่องจากบางวาระ ไม่จาเป็ นต้ องให้ ที่ปรึ กษา
ต่างๆ และบุคคลอื่นเข้ าร่วมการประชุมด้ วย จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ปรึกษาต่างๆ เข้ าร่วมการประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงว่า เนื่องจากวาระหลักของการประชุมในวันนี ้จาเป็ นต้ องมีที่ปรึ กษา และบุคคลอื่น เข้ าร่ วมการ
ประชุมเพื่อชี ้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆ รวมถึงการตอบข้ อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ดังนัน้ จึงได้ ขอให้ ที่ปรึกษาเข้ าร่วมการประชุม
ตังแต่
้ ต้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ กรรมการผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เกี่ยวข้ อง จะออกจากห้ อง
ประชุม ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2558 ครั ้ง ที่ 22 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
22 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
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ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
231 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,263,108,853
0
3,200
1,263,112,053

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99975
0.00000
0.00025

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ งวดตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้น 81,900,950.15 บาท โดยกาหนดให้ วนั ที่
23 พฤศจิกายน 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน ปั นผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลของบริ ษัทฯ ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็ น
วาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้ รับกา ร
อนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระ
ซึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ในการเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะเสนอเนื ้อหาของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ทุกวาระให้ ครบถ้ วนก่อน
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นอกจากนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงว่า ในการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 มีกรรมการที่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
และมีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวม 4 ท่าน คือ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร โดยในระหว่างที่มีการชี ้แจงรายละเอียดของทัง้ 4 วาระ กรรมการทัง้ 4 ท่าน จะอยู่ใน
ห้ อ งประชุม และจะขออนุญ าตออกจากห้ อ งประชุม เมื่ อถึ งช่ว งที่ มี ก ารพิ จ ารณาลงคะแนนเสีย ง ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการ
ลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 7 เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว บริ ษัทฯ จะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าสูก่ ารประชุมต่อไป
ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ ผ้ ูถื อหุ้นได้ รับ ทราบข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ในการประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ นาเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ งวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 พร้ อมทังข้
้ อมูลสรุ ปของกลุ่ม
Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ซึ่งเป็ นนักลงทุนที่บริ ษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ ในครัง้ นี ้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ นาเสนอรายละเอียดภาพรวมของผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ งวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
บริ ษัทฯ มีธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ โครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial Project) และโครงการที่อยูอ่ าศัย
(Resident Project) ในส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ได้ แก่ ที่ดินจัดสรร รี สอร์ ท และสนามกอล์ฟ
สรุ ปสาระสาคัญของงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับ งวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2558 มีดงั นี ้
ผลประกอบการของการด าเนิ น งานที่ ผ่านมา บริ ษั ท ฯ มี ก าไร 361 ล้ า นบาท และบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก าร
คาดการณ์ เป้าหมายของผลประกอบการสิ ้นปี ไว้ โดยบริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามแผนได้
สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีธุรกิจโครงการเชิงพาณิชย์ ได้ แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณ
ซอยมหาดเล็กหลวง และโครงการ FYI CENTER ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณถนนพระราม 4 ซึ่งได้ เริ่ มโครงการ
ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 และคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในสิ ้นปี นี ้ ปั จจุบนั โครงการนี ้ปล่อยเช่าได้
ประมาณ 50% แล้ ว
สรุปรายละเอียดธุรกิจโครงการที่อยูอ่ าศัย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ขยายโครงการที่อยูอ่ าศัย ภายใต้ แบรนด์ตา่ งๆ หลายโครงการ ซึ่งมี ราคาเริ่ มต้ นตังแต่
้
2 -10 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีสินค้ าที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกระดับ และตังอยู
้ ่ใ น
ทาเลต่างๆ ทัว่ กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้ างเงินทุน โดยบริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายที่จะเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนั ้
นาของประเทศไทย ดังนัน้ เพื่ อตอบสนองเป้ าหมายดังกล่าวของบริ ษัท ฯ บริ ษั ทฯ จึ งได้ ห าผู้ร่วมทุนใน
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ลักษณะของ Strategic Partner ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ บริ ษัทฯ
เติบโตได้ ตามเป้าหมาย และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 685,700,997 หุ้น ให้ แก่
บริ ษั ท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด (“FPHT”) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท รวม
มูลค่า 4,971,332,228.25 บาท ทังนี
้ ้ FPHT เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL โดยที่ FCL เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ สิ ง คโปร์ ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ห ลากหลายด้ านการลงทุ น ทั ง้ ในรู ป แบบ Residential
Commercial และ Retail Business รวมทัง้ Asset Management นอกจากนี ้ FCL ยังมีความเชี่ยวชาญใน
ด้ านการบริ ห ารกองทุน Trust และ REIT ซึ่งบริ หารจัดการทัง้ Retail Commercial Office Building และ
Hospitality ซึง่ จะสามารถมาเสริ มศักยภาพของบริ ษัทฯ ในการจัดตัง้ และการบริ หารผลตอบแทนกอง REIT
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ FCL ได้ มีการขยายการลงทุนไม่เฉพาะในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แต่ยงั ขยายธุรกิ จไปยังหลายประเทศทั่วโลก (Global Company) และ FCL ยังมี ความพร้ อมในด้ าน
เงินทุนที่จะมาช่วยสนับสนุนโครงการของบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ได้ นาเสนอ Presentation เกี่ยวกับข้ อมูลสรุป
ของ FCL ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
FCL เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ ประกอบกิจการด้ า นอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร และเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ในอันดับต้ นของประเทศสิงคโปร์
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 FCL มี สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การ (Assets under Management)
จานวน 23,067 ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 582,000 ล้ านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมูลค่ากว่า 10,650
ล้ านเหรี ยญสิงคโปร์ (ประมาณ 268,800 ล้ านบาท)
ธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ของ FCL แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ ที่พกั อาศัย อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการ
พาณิชย์ โรงแรม และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
การดาเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลก รวมกว่า 77 เมืองในแถบ เอเชีย ออสตราเลเซีย
และยุโรป และตะวันออกกลาง
FCL ยังเป็ นสปอนเซอร์ ของ Trusts ซึง่ จดทะเบียนบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ ได้ แก่
Frasers Centrepoint Trust Frasers Commercial Trust และ Frasers Hospitality Trust (อัน
ประกอบด้ วย Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust และ Frasers Hospitality Business
Trust)
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการพิจารณาและอนุมตั ิรายการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
กัน บริ ษั ท ฯ จึ งได้ ท าการว่าจ้ างที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น คื อ บริ ษั ท เจดี พาร์ ท เนอร์ จากัด มาร่ วมพิ จ ารณา จึ งขอเรี ย นเชิ ญ
นางสาว จิรยง อนุมานราชธน จากเจดี พาร์ ทเนอร์ กล่าวอธิบายรายการเพิ่มเติม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ ง ให้ ที่ประชุม ทราบ
เกี ่ย วกับ รายละเอีย ดการเพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท ฯ รายการที่เกี ่ย วโยงกัน และการขอผ่อ นผัน การท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
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การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
รายการที่บริ ษัทฯ จะเข้ าทาคือ บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 685,700,997 หุ้น
(คิด เป็ น 29.51% ของจานวนหุ้น ที่จาหน่ายได้ แ ล้ วทั ้งหมดและของสิท ธิอ อกเสีย งทั ้งหมดของบริ ษัท ฯ
ภายหลังเพิ่มทุน) ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็ นมูลค่า รวม 4,971,332,228.25 บาท ให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด (Private Placement)
ที่มา และวัตถุประสงค์ของออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
ขอบเขตการลงทุน และสร้ า งความเติบ โตให้ แ ก่บ ริ ษัท ฯ อย่า งต่อ เนื ่อ ง โดยประสงค์จ ะเริ่ ม ลงทุน ใน
โครงการประเภทโครงการที่มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) จากที่บริ ษัทฯ เน้ นการลงทุนใน
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายในแนวราบในปั จจุบนั เช่น การลงทุนในโครงการ FYI CENTER – For
Your Inspiration Workplace ที่ อ ยู่ระหว่างการก่อ สร้ าง ที่มี ลักษณะเป็ นอาคารสานัก งาน และโรงแรม
รวมถึงมีความประสงค์ที่จะเข้ าลงทุนในโครงการพัฒนาพื ้นที่หมอน 21-22 (พื ้นที่บริ เวณหัวมุมสี่แยกสาม
ย่าน ฝั่ งตรงข้ ามกับอาคารจัตรุ ัสจามจุรี) (“โครงการสามย่ าน”) ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจะดาเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด เพื่อนา
เงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาลงทุนในโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงนามาเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการในปั จจุบนั ของ
บริ ษัทฯ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว เป็ นการออกและเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด คือ
FPHT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัทฯ
เหตุผลในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กลุม่ FCL มีดงั นี ้
1) กลุม่ FCL เป็ นผู้ป ระกอบการธุรกิจ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ร ายใหญ่ที ่ม ีป ระสบการณ์แ ละความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่
โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน
2) เป็ นการประสานความร่ วมมือทางธุรกิจ เช่น ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒ นาโครงการ เครื อข่ายทาง
ธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริ หารหรื อพนักงานที่มีประสบการณ์มาเข้ าร่ วมประชุมในฐานะฝ่ ายจัดการ
ของบริ ษัทฯ
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจากัด และการเข้ าทารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษั ทฯ มีเงื่อนไขในการเข้ าทารายการดังนี ้
การเข้ าทารายการต่างๆ ดังต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 UV ถือ
หุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 55.73)
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1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด คือ FPHT ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย FCL ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริ ษัทฯ
3) การผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Whitewash) ให้ แก่ FPHT
นอกจากนี ้ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด จะต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ จ าก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ด้ วย
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ให้ แก่ FPHT แล้ ว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการสามย่านกับกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดาเนินการ
นอกจากนี ้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) ย้ อนหลังสิบห้ าวันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้ อมูลจาก
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
สาหรับประโยชน์ที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT มีดงั นี ้
1) บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของ FPHT
2) บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ทังโครงการปั
้
จจุบนั และอนาคต
ส่งผลให้ มีฐานะการเงินและสภาพคล่องมั่นคงขึน้ รวมทัง้ มีความสามารถในการสร้ างรายได้ มากขึน้ ใน
อนาคต โดยบริ ษั ทฯ มี แผนการใช้ เงิ นจานวน 4,971,332,228.25 บาท ที่ได้ รับจากการเพิ่ มทุน และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT ดังนี ้
การใช้ เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT จานวน 4,971.33 ล้ านบาท

มูลค่ า (ล้ านบาท)

1. ซื ้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยแนวราบและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน

2,000

2. พัฒนาโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ให้ โครงการเสร็ จสมบูรณ์พร้ อมเปิ ดใช้ บริ การ

1,000

3. ลงทุนโครงการสามย่าน (ตามสัดส่วนการถือหุ้น 49% ของบริษัทฯ ในบริ ษัทที่จะ
จัดตังใหม่
้ )

1,960

3) บริ ษัทฯ สามารถระดมทุนในระยะเวลาอันสัน้ ได้ รับเงินทุนตามที่ต้องการ เทียบกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีขนตอนและใช้
ั้
ระยะยาวนานกว่า มีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการมากกว่า อีก
ทังการเสนอขายหุ
้
้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีความไม่แน่นอนเรื่ องจานวนเงิน
ที่จะได้ รับ
4) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 7.25 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม โดยเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
(7.03 บาท) และราคาที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ (6.75 – 7.21 บาท)
9/33

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้ านสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้น (Control Dilution) และส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) ลดลง 29.51% อย่างไรก็ดี ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price
Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายที่ 7.25 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้ อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่ 7.03 บาทต่อหุ้น
เนื่องจาก FPHT ซึ่งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระนี ้ เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ ดังนั ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่ าว จึงเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัท จดทะเบีย นในรายการที ่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิก ายน 2546 และที่แ ก้ ไขเพิ่ม เติม (“ประกาศ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ”) ประเภทรายการเกี่ยวกับ สินทรัพ ย์หรื อบริ การ โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดรายการ
เท่ากับร้ อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ แก่ การ
ขายที่ดินเปล่าอาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งมีขนาดรายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุทธิ
และรายการเกี่ย วโยงกัน รายการอื่น ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ นี ้ จะขออนุม ตั ิก ารเข้ าทารายการจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 อันได้ แก่ การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน มูลค่าเงินลงทุนในสัดส่วนของบริ ษัทฯ ประมาณ
1,960 ล้ านบาท ซึ่ง มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 24.74 (รายละเอียดการเข้ าทารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน) รายการเกี่ยวโยงกันทังหมดจะมี
้
ขนาดรายการรวมเท่ากับ ร้ อ ยละ 89.13 ซึ่งมีข นาดรายการมากกว่า ร้ อ ยละ 3 ของมูลค่า สิน ทรัพ ย์ที่มีตวั ตนสุท ธิ ดังนั ้น
บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้องดาเนินการ ดังนี ้
1) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิ
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3) จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทา
รายการ
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ท
เนอร์ จากัด เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Whitewash) ซึ่งแบบหนังสือ
ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ ได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (แบบ 2477) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
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นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท ให้ แก่ FPHT ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของ FCL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT จะทาให้ FPHT ได้ มา
ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 29.51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดและของสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
บริ ษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุน) ซึ่งข้ ามร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
้
ทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุน) ส่งผลให้ FPHT มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (ตามที่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ตาม FPHT ได้ แจ้ งบริ ษัทฯ ว่า FPHT ไม่ประสงค์ที่จะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ และ
มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้ รับ
การผ่อนผันต่อเมื่อที่ประชุมของบริ ษัทฯ และ UV มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ FPHT และ
อนุมตั ิยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ภายหลังได้ มาซึง่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว FPHT
ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ดัง
รายละเอียดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 7 เนื่องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดาเนินการ
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมที่วิสามัญผู้ถือหุ้นของ UV ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ได้ มีมติอนุมตั ิ
การเพิ่มทุน การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ข้ างต้ นแล้ ว
ก่อนที่บริ ษัทฯ จะนาเสนอวาระต่างๆ ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้
นาเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
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การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการทีเ่ กี ่ยวโยงกัน
ความเหมาะสมของการทารายการ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มีข้อดีและข้ อเสีย ดังนี ้
ข้ อดีและข้ อเสียในการเข้ าทารายการ
ข้ อดี
1) เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน ของบริ ษัทฯ เนื่องจาก FCL ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่
ของ FPHT มีประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญในการพัฒ นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ แบบครบวงจร
รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน
2) บริ ษั ท ฯ จะได้ รับ เงิ น ลงทุน ในการขยายธุรกิ จสาหรั บ โครงการอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ใหม่ของบริ ษั ท ฯ ใน
อนาคต รวมถึงเงินลงทุนในโครงการสามย่านที่จะช่วยเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
3) ทาให้ บริ ษัทฯ ระดมทุนได้ ในระยะเวลาอันสันและได้
้
รับเงินทุนตามจานวนที่ต้องการ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีขนตอนและใช้
ั้
ระยะเวลานานกว่า
4) ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ มัน่ คงขึ ้น โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนลดลงจาก 1.8 เท่าเป็ น 1.09 เท่า คานวณจากข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ข้ อเสีย
1) FPHT จะมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 29.51 ของจานวนหุ้นที่ออกชาระแล้ วและมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ทาให้ FPHT สามารถใช้ สทิ ธิคดั ค้ านการ
ขอมติที่สาคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ ้นจากการเพิ่มทุนให้ บคุ คลในวงจากัด
ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้ อยละ 29.51
ผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้ อยละ 29.51
ไม่มีผลกระทบด้ านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ข้ อดีและข้ อเสียในการไม่เข้ าทารายการ
ข้ อดี
1) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ การออกเสียงและส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้น (Control and Earning Dilution
Effect)
2) FPHT จะไม่สามารถใช้ สิทธิ คัดค้ านหรื อไม่สนับสนุนในวาระพิเศษและ/หรื อวาระสาคัญ ต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ ได้ ง่าย
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ข้ อเสีย
1) บริ ษั ท ฯ จาเป็ นต้ อ งหาเงิ น จากแหล่งเงิ น ทุน อื่น ซึ่งอาจท าให้ เกิ ด ความล่าช้ าในการเพิ่ ม ทุน และมี
ผลกระทบต่อแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
2) การระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน หนี ้โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อการ
ออกหุ้นกู้ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ ้น มีภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยที่
เพิ่มขึ ้น และจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา รวมถึงจะต้ องจ่ายชาระเงินตามกาหนด
3) หากบริ ษัทฯ ระดมทุนไม่ได้ ก็จะเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการสามย่าน
เนื่องจากข้ อดีจากการเข้ าทารายการมีมากกว่าข้ อเสีย ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีข้อดีและข้ อเสีย ดังนี ้
ข้ อดี
1) FCL เป็ นผู้ป ระกอบธุ รกิ จ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ชัน้ น าระดับ ภูมิ ภ าคเอเชี ย ที่ มี ป ระสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และชุมชนที่สาคัญในหลายทวีปทัว่ โลก
2) เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทฯ และ FCL ประสานความร่ วมมือทางธุรกิจในด้ านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ฐานลูกค้ า เครื อข่ายทางธุรกิจ ซึง่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถการแข่งขันของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ข้ อเสีย
1) การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อันได้ แก่ FCL ซึง่ เป็ นบริ ษัทในกลุม่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี อาจ
ทาให้ เกิดข้ อสงสัยต่ออานาจการต่อรองในการเจรจาราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญ
จากการเพิ่มทุน อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์เรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถออกเสียงเพื่อลงมติอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการ
2) จากการที่ FCL ด าเนิ น ธุรกิ จ ด้ านการพัฒ นาและบริ ห ารโครงการอสังหาริ ม ทรัพ ย์ เช่ น เดี ย วกัน กับ
บริ ษัทฯ อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่ น ในอนาคต FCL อาจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
โดยบริ ษัทเอง ซึง่ อาจทาให้ เกิดการแข่งขันกับบริ ษัทฯ โดยตรง เป็ นต้ น
เนื่ อ งจากการเข้ า ท ารายการกับ FPHT จะส่งผลดี ต่ อ บริ ษั ท ฯ มากกว่า ข้ อ เสี ย ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น มี
ความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
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ความเหมาะสมของราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ 5 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิธีการประเมินราคาหุ้น
1. วิธีมลู ค่าตามตลาดเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
2. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี
3. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี
4. วิธีเปรี ยบเทียบกับกลุม่ บริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
4.1 วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (P/BV)
4.2 วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (P/E)
5. วิธีรวมส่วนกิจการ

ราคาประเมิน
โดย IFA
(บาทต่ อหุ้น)
6.65-6.97
4.83
6.53
5.36-7.02
0.97-1.07
6.55-7.15

ราคาเสนอขาย.
(บาทต่ อหุ้น)

ต่ากว่ า/สูงกว่ า
ราคาเสนอขายหุ้น

7.25
7.25
7.25

ต่ากว่าร้ อยละ 8.3-3.9
ต่ากว่าร้ อยละ 33.4
ต่ากว่าร้ อยละ 10.0

7.25
7.25
7.25

ต่ากว่าร้ อยละ 26.1-3.2
ต่ากว่าร้ อยละ 86.6-85.2
ต่ากว่าร้ อยละ 9.7-1.4

ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีรวมส่วนของกิจการ
เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่าหุ้นที่สามารถสะท้ อนถึงแผนการพัฒนาโครงการ
แผนการขาย ตลอดจนความสามารถในการทากาไรในอนาคต ซึง่ อ้ างอิงจากข้ อมูลแผนการพัฒนาโครงการ
และแผนการขาย ตลอดจนข้ อมูลผลการดาเนินงานในอดีตของบริ ษัทฯ โดยมูลค่าหุ้นสามัญที่คานวณได้ อยู่
ระหว่าง 6.55 – 7.15 บาทต่อหุ้น (หลังปรับปรุงการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.05 บาท)
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ FPHT ในราคา 7.25 บาทต่อหุ้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสูงกว่าช่วงราคาที่
คานวณโดยวิธีร่วมส่วนของกิจการ
สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทารายการ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่า การเข้ า ท ารายการดังกล่า วนัน้ เหมาะสม เนื่ อ งจากเหตุผ ล
ดังต่อไปนี ้
1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 4,971,332,228.25 ล้ านบาท ช่วยให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อนาไปใช้
ลงทุน การพัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ ลงทุน ในโครงการสามย่ า น รวมถึ ง เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
2) ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ FPHT ที่ 7.25 บาทต่อหุ้นนันอยู
้ ่ระหว่างราคาประเมินด้ วยวิธีรวมส่วนของ
กิจการระหว่าง 6.55 – 7.15 บาทต่อหุ้น อีกทังเป็
้ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด (ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท) ซึง่ เท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น
3) เมื่อพิจารณาข้ อดีข้อเสียของการทารายการดังกล่าว ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการทารายการนันมี
้ กว่าการไม่ทารายการ
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จากข้ อพิจารณาต่างๆ ข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ FPHT จานวน 685,700,997 หุ้น ในราคา 7.25 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ราคายุติธรรม ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มากกว่าผลเสีย ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT
การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิ จการ (Whitewash)
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวนันเหมาะสม
้
เนื่องจากการขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการ
เข้ าลงทุนของ FPHT ซึ่งจะทาให้ เงื่อนไขของรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ สมบูรณ์ และทาให้ การระดมทุนสาเร็ จ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินลงทุน
มาใช้ เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยและโครงการเชิงพาณิชยกรรม และเพื่อเป็ นเงินทุนในการ
ลงทุนโครงการสามย่านได้
การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ มีความสมเหตุสมผล ซึง่ จะทาให้ การระดม
ทุนจาก FPHT สาเร็ จ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
ของบริ ษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
เมื่อบริ ษัท ฯ ได้ นาเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ ได้ สอบถามที่
ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 หรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามรายละเอียดของวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ : สอบถามถึงความเห็นของการที่กลุม่ FCL เข้ ามาร่วมลงทุนกับบริ ษัทฯ ว่าจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อย่างไร
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ : สาหรับประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ นัน้ กลุม่ FCL จะเข้ ามาช่วยเสริ มเสริ มศักยภาพ
การเติบโตในอนาคตของบริ ษัทฯ โดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในต่างประเทศของกลุม่ FCL ซึ่ง
จะมุง่ หวังผลประโยชน์ในระยะยาว
นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ในเรื่ องของการลงทุนบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ คาดว่าจะมี Gross Margin ประมาณ
เท่าไร
นายปณต สิ ริวั ฒ นภั ก ดี : บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่า กลุ่ม FCL จะเติ บ โตไปพร้ อมกับ บริ ษั ท ฯ โดยกลุ่ม FCL ได้
พิจารณาถึงการลงทุน ในระยะยาว ส่วนในเรื่ อง Gross Marginของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ คงยังไม่สามารถให้
คาตอบได้ ในขณะนี ้ นอกจากนี ้กลุ่ม FCL ได้ มองเห็นศักยภาพของบริ ษัทฯ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคน
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สินโชค พิริโยทัยสกุล: เหตุใดกลุม่ FCL จึงตัดสินใจซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ในราคา 7.25 บาท เนื่องจากการ
คานวณราคาหุ้นที่ขายให้ กบั กลุม่ FCL นัน้ เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาตลาด
ประธานฯ: หากกลุม่ FCL ตกลงเห็นด้ วยกับราคาดังกล่าว ก็เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และทุกฝ่ าย
นายสถาพร ผั งนิ รัน ดร์ : อยากทราบความเห็นของที่ป รึ กษาทางการเงินอิสระว่า เนื่องจากกลุ่ม FCL
ต้ องการซื ้อหุ้นถึงร้ อยละ 29.51 และแม้ วา่ จะซื ้อในราคาสูงกว่าราคาตลาด แต่สว่ นตัวเห็นว่าถ้ าต้ องการเข้ า
ถือหุ้นถึงร้ อยละ 29.51 และเข้ าซื ้อในตลาด ราคาหุ้นที่สามารถซื ้อได้ อาจต้ องซื ้อในราคาที่สงู มากกว่านี ้
โดยอาจถึง 10 บาทก็เป็ นได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาประเด็นนี ้ด้ วยหรื อไม่
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย: ในการประเมินมูลค่าหุ้นนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระใช้ วิธีการประเมินซึ่ง
เป็ นวิธีการทัว่ ไป และเป็ นการประเมินราคาตามหลักวิชาชีพ (Professional Basis) โดยใช้ วิธี Discounted
Cash Flow (DCF) ซึ่งเป็ นวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่ เหมาะสมที่สดุ โดยจะสะท้ อนถึงมูลค่าของโครงการ
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และกรณีของกลุม่ FCL จะเข้ ามาเป็ น Strategic Partner โดยไม่มีแนวคิดที่
จะเปลีย่ นแปลงนโยบายของบริ ษัทฯ นัน้ จึงมองว่ากลุม่ FCL จะเข้ ามาเป็ น Strategic Partner มากกว่าการ
เข้ ามาครอบงากิจการ (Take Over)
นายปณต สิริวัฒนภักดี : ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเติบโตในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ นนั ้ ทุนเป็ นเรื่ อง
สาคัญ และที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ ใช้ วิธีการประเมินมูลค่าของหุ้นอย่างดีที่สดุ แล้ ว และทาง
กลุม่ FCL ก็ยอมรับว่าเป็ นราคายุติธรรม (Fair Value) และเป็ นราคาที่เหมาะสมต่อนักลงทุน
นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์: สาหรับราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ที่กลุ่ม FCL เข้ ามาซื ้อนัน้ อาจเป็ นกรณีที่บริ ษัทฯ
ปรั บ ราคาหุ้น ให้ ต่ าลงเพื่ อ ให้ กลุ่ม FCL เข้ ามาซือ้ ได้ ใช่ห รื อ ไม่ เนื่ อ งจากปริ ม าณหุ้น ที่ ซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ นันมี
้ จานวนไม่มาก
นายปณต สิริวัฒนภักดี : ขอเรี ยนว่าคงไม่มีใครสามารถประเมินสถานการณ์ ตลาดหุ้นของไทยได้ การ
ประเมินมูลค่าหุ้นนัน้ เราประเมินตามศักยภาพของธุรกิจในปั จจุบนั ซึง่ ทางกลุม่ FCL มองเห็นศักยภาพของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนว่าจะไม่เสียประโยชน์อะไรจากการซื ้อหุ้นใน
ครัง้ นี ้ อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ การเติบโตขององค์กร และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกคน
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร: การทา Whitewash ในกรณีส่วนใหญ่ จะกระทาโดยไม่ตงใจ
ั ้ เช่น บริ ษัทมี
การเพิ่ม ทุนแล้ วสัด ส่วนเปลี่ยนแปลง หรื อการใช้ สิท ธิ แปลงสภาพ Warrant แต่กรณี ของบริ ษั ท ฯ อยาก
สอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงมีการซื ้อขายที่ต้องทาการขอ Whitewash
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: ในเรื่ องกฎการทา Whitewash นัน้ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) การซื ้อหุ้นซึง่ ข้ ามจุด
ร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
้
ทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (ภายหลังการ
เพิ่ มทุน ) จะต้ องมี การทาคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทัง้ หมดของกิ จการ ซึ่งหากผู้ที่ซือ้ หุ้น ข้ ามจุดร้ อยละ 25
ดังกล่าว ไม่ประสงค์จะทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ ก็สามารถขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการโดย Whitewash ได้ การดาเนินการของกลุม่ FCL ในการขอผ่อนผันการทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการจึงสามารถกระทาได้ ตามปกติโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
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นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร: ทาไมกลุม่ FCL จึงไม่ซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ เพียงร้ อยละ 24.99 ทาไมต้ องซื ้อถึงร้ อย
ละ 29.51 ทาให้ ข้ามจุดและต้ องมีการขออนุมตั ิทา Whitewash เพราะจริ งๆ แล้ วบริ ษัทฯ อยู่ในตลาดทุน
เรื่ องทุนจึงไม่นา่ จะเป็ นปั ญหาสาคัญ
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: เท่าที่สอบถามจากกลุม่ FCL ได้ รับทราบว่า กลุม่ FCL มีงบประมาณใน
การลงทุนแต่ละครัง้ โดยจะกาหนดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ ซึ่งกลุม่ FCL ได้ แจ้ งความประสงค์ในการ
ลงทุนว่าจะลงทุนซื ้อหุ้นตามงบประมาณนี ้ โดยก่อนจะตกลงที่จะลงทุนกันนัน้ ได้ มีการเจรจากันหลายครัง้
เพื่อให้ ได้ ราคาที่ดีและอยูภ่ ายในวงเงินที่กาหนด ดังนัน้ จึงเห็นได้ วา่ การลงทุนนันไม่
้ ได้ ดทู ี่สดั ส่วนการถือหุ้น
เป็ นเกณฑ์ แต่จะพิจารณาถึงงบประมาณและราคายุติธรรมเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี หากกลุม่ FCL จะซื ้อหุ้น
เพี ยงร้ อยละ 24.99 ตามที่ ผ้ ูถื อหุ้น สอบถาม อาจมี ข้ อสงสัย ได้ ว่า เป็ นการหลีก เลี่ยงการท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์หรื อไม่ ซึง่ เป็ นการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมมากกว่า
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากกลุม่ FCL โดย FPHT เข้ าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แล้ ว FPHT จะถูกสัง่ ห้ าม
ขายหุ้นจานวนดังกล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน (Silent Period) หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั ว่า ในวันที่บริ ษัทฯ ยื่น
ขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนนัน้ ราคา 7.25 บาท ซึง่
เป็ นราคาเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย FPHT ถือเป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ
บริ ษัทฯ หรื อไม่ หากราคาดังกล่าว (7.25 บาท) เป็ นราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด FPHT จะถูก
สัง่ ห้ ามขายหุ้นจานวนดังกล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากหุ้นดังกล่าวเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ โดยภายหลังจากวันที่ห้ ุนในส่วนดังกล่าวทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน FPHTสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้น
ทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขาย
นายสถาพร ผังนิรันดร์ : หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ไม่อนุมตั ิวาระดังกล่าว จะเกิดผลอย่างไรกับบริ ษัทฯ
หากวาระหนึ่ งวาระใดไม่ ผ่าน จะมี ผลให้ วาระอื่ นๆ ไม่ผ่านไปด้ วยหรื อไม่ กรณี ดังกล่าวเสมื อนเป็ นการ
กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นต้ องอนุมตั ิ นอกจากนี ้ การเข้ ามาของกลุม่ FCL ถึงร้ อยละ 29.51 นัน้ เกินกว่าร้ อยละ 25 ก็
สามารถใช้ สทิ ธิ Veto ในหลายกรณีได้ จึงขอทราบความเห็นของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นนี ้
ประธานฯ: การที่บ ริ ษั ท ฯ แจ้ งว่าวาระใดเกี่ ย วโยงกัน อย่างไรนัน้ เป็ นการแจ้ งให้ ทราบ ซึ่งล้ วนแต่เป็ น
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในการพิจารณา โดยกรรมการทุกท่าน กรรมการอิสระ และที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระนันจะท
้
าหน้ าที่อย่างดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่อานาจในการตัดสินใจทังหมดเป็
้
นของผู้
ถือหุ้น
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม: ชี ้แจงเสริ มว่า การซื ้อหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 25 นันมี
้ ความสาคัญอยู่แล้ ว โดยที่
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุด ย่อ ยทุก คณะก็ได้ พ ิจ ารณา และรับ ทราบเงื่อ นไขตาม
กฎหมายเป็ นอย่างดีสาหรับประเด็นดังกล่า ว อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีความเห็นว่า FCL นันมาเพื
้
่อช่วยเสริ ม
ให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตที่ก้าวหน้ า โดยอาศัยประสบการณ์ และ Know-How ที่มีให้ เป็ นประโยชน์มากกว่า
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นายปณต สิริวัฒนภักดี: กล่าวเสริ มว่า หากผู้ถือหุ้นอนุมตั ิวาระดังกล่าว ทางบริ ษัทฯ ซึ่งมีคณะทางาน
และผู้บริ หารที่มีประสิทธิภาพ จะดาเนินการตามแผนการที่วางไว้ ให้ ดีที่สดุ ด้ วยความทุ่มเทเพื่อความสาเร็ จ
ขององค์ กร แต่ห ากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระ บริ ษั ทฯ ก็ยังไม่สามารถบอกได้ ว่าบริ ษัทฯ จะเป็ นมีแผนการ
อย่างไรต่อไป
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: อยากทราบว่าใครเป็ นผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งของกองทุนส่วนบุคคล Well Base
Development Limited เนื่องจากกองทุนดังกล่าวถือหุ้นในบริ ษัทฯ จานวนมาก และจะมีผลต่อกระทบต่อ
บริ ษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
นายปณต สิริวัฒนภักดี: บริ ษัทฯ ได้ สอบถามไปยังกองทุนดังกล่าว ซึ่งได้ ยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นของกองทุน
ไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: การที่กลุม่ FCL กล่าวว่าจะไม่เข้ ามาเปลีย่ นแปลงนโยบายในธุรกิจหลักอย่าง
มีนยั สาคัญและเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในบริ ษัทฯ แต่หากเกิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: การที่ก ลุ่ม FCL กล่าวว่าจะไม่เปลี่ย นแปลงนโยบายหรื อแผนในการ
ดาเนินธุรกิ จหลักนัน้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมายในการที่ผ้ ูถือหุ้นที่จะเข้ ามาซื ้อหุ้นในบริ ษัทจด
ทะเบียนโดยขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (ตามแบบ 247-7) ซึ่งจะชี ้แจงถึง
แนวคิด นโยบาย และเหตุผลในการเข้ ามาลงทุน และผู้ขอผ่อนผันได้ นาส่งแบบฟอร์ มดังกล่าวให้ สานักงาน
กลต. แล้ ว นอกจากนี ้ หากมีเหตุจาเป็ นที่บ ริ ษั ทฯ จะเปลี่ย นแปลงนโยบายหรื อการดาเนิน ธุรกิ จ วาระ
ดังกล่าวจะต้ องกลับเข้ ามาผ่านความเห็นชอบและการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นอีกครัง้ เสมอ
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร:กลุม่ FCL จะเข้ ามาเป็ น Strategic Partner กับบริ ษัทฯ เป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ : ในการเข้ าลงร่วมลงทุนเป็ น Partner กับบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ ทางกลุม่ FCL ยังมิได้
คิดและพูดคุยกับบริ ษัทฯ ว่าร่ วมทุนกันไปเป็ นระยะเวลานานเท่าไร แต่ในขันนี
้ ไ้ ด้ มีการหารื อเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างไร โดยกลุม่ FCL จะพิจารณาทังแง่
้ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ในการ
ลงทุน และสร้ างฐานระยะยาวในประเทศไทย
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร: หากกลุม่ FCL ไม่เข้ ามายุ่งเกี่ยวกับการบริ หารงานของบริ ษัทฯ แล้ ว จะเกิด
การผนึกกาลังของธุรกิจ (Synergy) ได้ อย่างไร
นายธนพล ศิริธนชัย: แม้ ว่าทางกลุ่ม FCL จะมิได้ สง่ ตัวแทนเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ แต่ก็จะมี
การประสานงานกับผู้บริ หารระดับสูง เข้ ามาถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งจะเข้ ามาช่วยสนับสนุน
ให้ คณะทางานของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักให้ มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น เช่น ในโครงการจัดตังกอง
้
REIT นัน้ อาจจะมีการตังคณะท
้
างานพิเศษของกลุ่ม FCL ขึ ้นเพื่อมาให้ คาปรึ กษาแก่บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ
หรื อ ในโครงการอาคาร Commercial หรื อ Residential ก็ อ าจให้ ค าปรึ กษาเกี่ ยวกับ รู ป แบบและเทคนิ ค
ใหม่ๆ เป็ นต้ น
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นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ : กล่าวเสริ มว่า การที่กลุม่ FCL ได้ เข้ าไปลงทุนซื ้อกิจการในหลายประเทศ ทังใน
้
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเนเธอร์ แลนด์ รวมถึงธุรกิจโรงแรมและ Service Apartment ในประเทศอังกฤษ
กลุม่ FCL ก็จะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เหล่านันให้
้ แก่บริ ษัทฯ ด้ วย เช่น การดาเนินโครงการ FYI
ของบริ ษัทฯ กลุม่ FCL ก็จะสามารถแบ่งปั นประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นการผนึกกาลัง
ของธุรกิจ (Synergy) ในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ ้น จะเห็นได้ ว่ากลุม่ FCL จะเข้ ามาร่วมกันบริ หารงานในระดับ
Working Team มากกว่า
นายธารา ชลปราณี : สาหรับการพิจารณาวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนและการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ (Whitewash) เหตุใด UV ซึ่งเป็ น
บริ ษัทแม่ของบริ ษัทฯ จึงไม่ถือเป็ นผู้ถือหุ้นผู้มีสว่ นได้ เสีย
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: ในการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV บจก. อเดลฟอส ซึ่งเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียของ UV ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ดังนัน้ เสียงที่อนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้น
ของ UV นัน้ จึงเป็ นเสียงบริ สทุ ธิ์ ปราศจากผู้มีสว่ นได้ เสีย และไม่ว่าเสียงที่ UV ได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้น
UV จะเป็ นอย่างไร จะอนุมตั ิหรื อไม่ก็ตาม ผลการลงคะแนนที่ได้ ถือเป็ นคะแนนเสียงบริ สทุ ธิ์ที่สามารถนามา
คานวณในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการตัดสิทธิ เสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
UV ดังนัน้ จึงไม่ถือว่า UV เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้
ผู้ถือหุ้นของ UV ที่พิจารณาและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ในรอบเช้ าที่ผ่านมานันได้
้
ลงคะแนนเสียงโดยชอบ และอนุมตั ิรายการนี ้แล้ ว
ภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อแสดงความเห็นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติวาระ
ที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็ นรายวาระแยกต่างหากจากกัน
ในการนี ้ กรรมการที่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และมีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวม 4 ท่าน คือ
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ อง
ประชุม ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวว่า บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 3,257,079,735.75
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 7,780,590,264.25 บาท เป็ นจานวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ได้ แก่ FPHT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัท ฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทาการ หรื อละเว้ นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวและ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนันได้
้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่เรี ยกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะแจ้
้
งให้ บริ ษัทฯ
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ดาเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนันๆ
้ สามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรื อละเว้ นกระทาการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษั ทฯ ในเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การเพิ่ มทุน นัน้ เป็ นเหตุให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุค คลที่มี ความเกี่ ยวข้ องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษัทฯ อาจฟ้ องเรี ยกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษัทฯ ได้ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึ่งถื อหุ้นและมีสิทธิ ออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ จะแจ้ งให้ บ ริ ษั ท
ดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
สามารถใช้ สทิ ธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
271 ราย
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,263,804,103
2,450,100
9,960
1,266,264,163

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.80572
0.19349
0.00079

หมายเหตุ

กรรมการที่ เป็ นบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง และมี ส่ว นได้ เสี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี ้ ทัง้ หมด 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี (3) นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 3 ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียน โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ อนุมตั ิ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคา
เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

11,037,670,000 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,323,720,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

4.75 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

2,323,720,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดล้ าน
หกแสนเจ็ดหมื่น บาท)
(สองพันสามร้ อยยี่สิบสามล้ านเจ็ด
แสนสองหมื่น หุ้น)
(สีบ่ าทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
(สองพันสามร้ อยยี่สิบสามล้ านเจ็ด
แสนสองหมื่น หุ้น)
( - )”

ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มติ ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
272 ราย
ไม่เห็นด้ วย
3 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,263,810,863
2,453,300
0
1,266,264,163

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.80626
0.19374
0.00000

หมายเหตุ

กรรมการที่ เป็ นบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง และมี ส่ว นได้ เสี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี ้ ทัง้ หมด 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี (3) นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุ นของบริ ษัทฯ และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในวาระที่ 3 ข้ างต้ น จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท ให้ แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) ได้ แก่ FPHT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมีราคา
เสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี ้ บริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายหุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท (Share Subscription Agreement) กับ FCL ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT สาหรับการดาเนินการดังกล่าว
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นอกจากนี ้ หากในวันที่ FPHT ชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น หากราคาดังกล่าว
ต่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทฯ อาจเข้ าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ
เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทฯ จากการเข้ าทารายการดังกล่าว ซึง่ ใน
การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการที่ ได้ รั บ
มอบหมาย หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญ าต คาขอผ่อนผัน
รายงาน คาชี ้แจง และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่น
คาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอั นจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และการเข้ าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
272 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
หมายเหตุ

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,263,055,663
3,208,500
0
1,266,264,163

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.74662
0.25338
0.00000

กรรมการที่ เป็ นบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง และมี ส่ว นได้ เสี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี ้ ทัง้ หมด 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี (3) นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการผ่ อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทงั ้ หมดของกิจการ (Whitewash)

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ FPHT ประสงค์จะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
กิจการ (Whitewash) ซึ่งแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ ได้ มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ ดังนี ้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ
เพื่อนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนมาใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิ จสาหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ใหม่ๆ ของบริ ษัทฯ ในอนาคต เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
(2)

เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ FPHT
เนื่องจาก FCL ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญในการพัฒ นาและบริ หาร
จัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว่ โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน ทา
ให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าถื อหุ้ นเพื่ อร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิ จในการบริ หารจัดการ
โครงการที่มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที่บริ ษัทฯ มีแผนจะดาเนินการ ทังในส่
้ วน
ของโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเริ่ มดาเนินการเชิง
พาณิชย์ประมาณเดือนมิถนุ ายน ปี 2559 และโครงการสามย่านที่จะมีการขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้ โดยบริ ษัทฯ และ FCL จะประสานความร่ วมมือทางธุรกิ จในด้ านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ฐานลูกค้ า เครื อข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริ หาร
หรื อพนักงานที่มีประสบการณ์มาเข้ าร่วมประชุม หารื อและแบ่งปั นประสบการณ์ในฐานะฝ่ ายจัดการของ
บริ ษัทฯ ซึง่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันของบริ ษัทฯ ในอนาคต

(3)

ความสัมพันธ์ ระหว่าง FPHT กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ
และข้อตกลงทีม่ ี นยั สาคัญระหว่างกัน
FPHT เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์
ดังนี ้
o นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดนโยบายการจั ด การหรื อ การด าเนิ น งานของ TCC Asset Limited (“TCCA”) และ
InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ FCL ในปั จจุบัน (TCCA และ IBIL
ถื อ หุ้น ใน FCL ร้ อยละ 59.28 และร้ อยละ 28.49 ตามล าดับ ) มี ค วามสัม พัน ธ์ เป็ นญาติ สนิ ท กับ
กรรมการและ/หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ (อั น ได้ แก่ นายปณต สิ ริ วัฒ นภั ก ดี นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์) โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้
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นายฐาปน และนายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
100%

กลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี*

บจก.อเดลฟอส

66.01%
UV

55.73%

100%

100%

บจกสิริวนา.

MM Group

45.27%

20.61%

Thai Beverage Public
Company Limited

100%

100%
International Beverage
Holdings Limited
100%

GOLD

TCC Asset
Limited

InterBev Investment
Limited

59.28%

28.49%
FCL**
100%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี

99.70%(Thailand)
Frasers Property Holdings
บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ * เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD UV และบจก.อเดลฟอส
** เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ที่มา : ข้ อมูลโครงสร้ างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL

บริ ษัทฯ UV ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกัน ดังนี ้
FCL
ชื่อกรรมการ
(บริษัทแม่
ของ FPHT)
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริ ษัท

(4)

FPHT
(ผู้ขอผ่ อน
ผัน)
-

บริษัทฯ

UV
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ)


*
*
*

*
*
*

ประโยชน์หรื อผลกระทบจากนโยบายหรื อแผนการบริ หารบริ ษัทฯ เนือ่ งจากการเข้าถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดย
FPHT รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของนโยบายหรื อแผนการบริ หารบริ ษัทฯ ดังกล่าว
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FPHT ไม่มี แผนหรื อ นโยบายที่ จ ะเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัย สาคัญ ในวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก นโยบาย หรื อ
แผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริ ษัทย่อย ทังด้
้ านการขยายการลงทุน การปรับโครงสร้ างองค์กร
การบริ หาร หรื อการจ้ างงาน การปรับโครงสร้ างทางการเงิน รวมทัง้ ไม่มีแผนที่จะให้ กิจการและบริ ษัท
ย่อยจาหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการและบริ ษัทย่อย นอกเหนือไปจากแผนการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ แล้ วหรื ออยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น
โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโครงการโกลเด้ น วิลเลจ อาเภอบ้ างฉาง จังหวัด
ระยอง รวมถึงโครงการสาทร สแควร์ ซึ่งจะให้ เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs)
เมื่อการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.
(5)

ความเห็นที ่เสนอต่อผูถ้ ื อหุ้นว่าควรหรื อไม่ควรอนุมตั ิ ให้ FPHT ได้หลักทรัพย์ ทีอ่ อกใหม่โดยไม่ต้องทาคา
เสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริ ษัทฯ พร้อมทัง้ เหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิให้ FPHT ได้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 29.51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ แล้ ว ทัง้ หมดและของสิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ (ภายหลังการเพิ่ ม ทุน ) เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ
พิจารณาแล้ วเห็นว่า FCL ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ
บริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว่ โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ าน
เงินทุน ทาให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื่อร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในการบริ หาร
จัดการโครงการที่มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที่บริ ษัทฯ มีแผนจะดาเนินการ
รวมถึงบริ ษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนมาใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสาหรับโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนับจาก FPHT ได้ มาซึง่ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ FCL ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในวัตถุประสงค์หรื อนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเว้ นแต่เป็ น
การปรับเปลี่ยนเพื่อเป็ นการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการดาเนินการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรื อ
เพื่อให้ เหมาะสมกับภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกิจการและบริ ษัท
ย่อยเป็ นสาคัญ

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุมัติ ก ารผ่ อ นผัน การท าค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดของกิ จ การ
(Whitewash) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
271 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
หมายเหตุ

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,260,675,663
3,208,500
2,380,000
1,266,264,163

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.55866
0.25338
0.18795

กรรมการที่ เป็ นบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง และมี ส่ว นได้ เสี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี ้ ทัง้ หมด 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) นายปณต สิริวัฒ นภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี (3) นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ เชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน คือ
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร กลับเข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารเข้ าลงทุ น ในโครงการสามย่ าน ซึ่งเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ และนางสาวจิรยง อนุมานราชธน
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จาก บริ ษั ท เจดี พาร์ ท เนอร์ จ ากัด เป็ นผู้ชี แ้ จงรายละเอี ย ดการเข้ า ลงทุน ในโครงการสามย่า น ซึ่ ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่เกี่ยวข้ องกับการรายการดังกล่าว ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ และนางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงิน
จาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (พื ้นที่บริ เวณหัวมุมสี่แยกสามย่าน ฝั่ งตรงข้ ามกับ
อาคารจัตรุ ัสจามจุรี) โดยมีมลู ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที่ดิน และมูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้ าน
บาท โดยการร่ วมทุนกับ บริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จากัด และ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ได้ รับ
สิทธิใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ วยการเข้ าลงทุนในบริ ษัทที่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่
กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 และบริ ษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 จานวนหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ โดยมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริ ษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จากการที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้
มีอานาจควบคุมจากโครงสร้ างกรรมการ และเป็ นทีมงานที่จะเป็ นผู้ดาเนินโครงการ
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เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
1) การเข้ าทารายการต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ น
ได้ เสีย และต้ องได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษั ทย่อยของ UV (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 UV ถื อหุ้นบริ ษั ทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 55.73)
2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT และ
การผ่อ นผัน การท าคาเสนอซือ้ หลัก ทรั พ ย์ ทงั ้ หมดของกิ จการ (Whitewash) ต้ องได้ รับ การอนุมัติ จากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะต้ องยินยอมให้ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ และบริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นใหม่ร่วมกันเป็ นผู้พฒ
ั นา
และดาเนินการโครงการสามย่าน
ประโยชน์และผลกระทบของการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน มีดงั นี ้
ประโยชน์และข้ อดีของการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
1) เป็ นการลงทุน ในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ที่มี ศักยภาพ และมี ทาเลที่ดี ส่งผลให้ บ ริ ษั ทฯ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
2) เป็ นการเพิ่มสินทรัพย์ที่จะก่อให้ เกิ ดรายได้ ระยะยาวต่อเนื่องไปในอนาคต เพิ่มรายได้ เช่าพืน้ ที่และการ
ให้ บริ การ
3) เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ ที่จะเติบโตเป็ นผู้ประกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าครอบคลุมทังในส่
้ วนของที่อยูอ่ าศัยและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม
4) บริ ษัทฯ จะมีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน โดยมีอตั ราผลตอบแทน (IRR) ~ร้ อยละ 10.5 -11.5 ซึ่งสูง
กว่า อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน เป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ และมี ระยะเวลาคื น ทุน ประมาณ 9 ปี (ไม่รวม
ระยะเวลาก่อสร้ าง)
ผลกระทบและความเสีย่ งจากการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งกรณีที่ผลการดาเนินการของโครงการไม่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึง่ เป็ นลักษณะปกติ
ของธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ โดยทั่วไป เช่น กรณี ก่ อ สร้ างไม่เสร็ จภายใน 4 ปี กรณี ภายหลังการเปิ ด
ดาเนินการ และมีอตั ราผู้เช่าพื ้นที่ และ/หรื ออัตราผู้ใช้ บริ การ ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้

27/33

การเข้ าทารายการดังกล่าว ถื อเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้ มาและจาหน่ ายไป”)
ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 การเข้ าลงทุนโครงการสามย่านดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 60.23 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ได้ แก่ รายการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการลงทุนก่อสร้ างโรงแรมซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ใน
โครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มูลค่าก่อสร้ าง
รวมประมาณ 866.99 ล้ านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 4.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ทงั ้ หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 64.34 ซึ่งมีขนาดรายการ
มากกว่าร้ อยละ 50 แต่ต่ากว่าร้ อยละ100 ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1
นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทที่จะจัดตัง้ ขึ ้นใหม่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ เป็ นเหตุให้ การเข้ าทารายการ
ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกี่ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 24.74
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นที่เกิดขึ น้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ แก่
รายการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการจาหน่ายที่ดินเปล่าอาเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื ้อที่ 215-3-57.3 ไร่ ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา 5 จากัด (ผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคาซื ้อ
ที่ดิ น ดังกล่าวในมูลค่า 127.00 ล้ านบาท) ซึ่งมี ขนาดรายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่า สิน ทรั พ ย์ ที่มี ตัวตนสุท ธิ ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2558 และรายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ นี ้ จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่
ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 อันได้ แก่ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนให้ แก่บุค คลในวงจากัด (Private
Placement) อันได้ แก่ FPHT ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง่ มีขนาดรายการร้ อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 (รายละเอียดการเข้ าทารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ) รายการเกี่ยวโยงกันทังหมดจะมี
้
ขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้ อยละ 89.13 ซึง่ มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่ต้อง
ดาเนินการ ดังนี ้
1) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิ
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3) จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทา
รายการ
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สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (บัญชี 1)
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
อนึ่ง บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านต่อเมื่อ บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ FPHT และ ผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Whitewash) ให้ แก่ FPHT และคณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้ เอกชน
ร่ วมทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.2556 ของจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ยินยอมให้ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ร่วมกับบริ ษั ทจัดตัง้ ขึ ้นใหม่
สามารถรับสิทธิในการเป็ นผู้พฒ
ั นาและดาเนินการโครงการสามย่าน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ
ตามหนังสือรับรองของบริ ษัทฯ ให้ ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ
ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงให้ มีอานาจติดต่อให้ ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนดาเนินการอื่นใด
ที่จาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการสาเร็ จลุลว่ ง
สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
ในการนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ ปรึกษา จากัด ได้
นาเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
ความเหมาะสมของการทารายการ
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน มีข้อดีและข้ อเสีย ดังนี ้
ข้ อดีและข้ อเสียในการเข้ าทารายการ
ข้ อดี
1) เป็ นการเพิ่มสินทรัพย์ที่มีศกั ยภาพและสร้ างรายได้ ระยะยาวแก่บริ ษัทฯ
2) หากผลประกอบการเป็ นไปตามประมาณการ โครงการสามย่านจะสร้ างมูลค่าเพิ่ ม ให้ แก่ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงว่าอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่คาดหวัง
3) เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ ในด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์
4) ลดการพึง่ พิงรายได้ จากการพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยแนวราบเพียงอย่างเดียว
5) สามารถรับรู้ยอดขายและกาไรของบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
6) สามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์โดยการพัฒนาโครงการซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
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ข้ อเสีย
1) ใช้ เงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาคืนทุนนานกว่าโครงการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยแนวราบ
2) สามารถรับรู้ รายได้ จากโครงการสามย่านภายหลังจากการก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็ จ และโครงการได้
เริ่ มดาเนินงานเชิงพาณิชย์
3) ในการระดมทุนเพื่อทารายการนันส่
้ งผลกระทบด้ าน Control Dilution และ Earning Dilution
ข้ อดีและข้ อเสียในการไม่เข้ าทารายการ
ข้ อดี
1) บริ ษั ทฯ จะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ ในการลงทุนเพื่อพัฒ นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ อื่น
เพิ่มขึ ้น
2) บริ ษัทฯ สามารถนาเงินมาใช้ ในการชาระคืนเงินกู้เจ้ าหนีส้ ถาบันการเงินและลดภาระดอกเบี ้ยซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ข้ อเสีย
1) บริ ษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศกั ยภาพและสร้ างรายได้ ระยะยาว
เนื่องจากข้ อดีจากการเข้ าทารายการมีมากกว่าข้ อเสีย ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีข้อดีและข้ อเสีย ดังนี ้
ข้ อดี
เป็ นการเข้ าถึงโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีศกั ยภาพเนื่องจาก ทิ พย์พฒ
ั น อาร์ เขต เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
รายเดียวที่มีสทิ ธิในการพัฒนาโครงการสามย่าน
ข้ อเสีย
ผลกระทบจากอานาจการต่อรองในการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ การเข้ าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้ แก่
ทิพยพัฒน ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นกลุม่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดีเช่นเดียวกันกับบริ ษัทฯ และ UV อาจทาให้
เกิดข้ อสงสัยต่ออานาจการต่อรองในการเจรจาราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ าร่วมลงทุนในบริ ษัท
ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ และการขอเช่าช่วงสิทธิการใช้ ประโยชน์ของโครงการสามย่านกับทิพยพัฒน ซึ่งเป็ นผู้รับ
โอนสิทธิการสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์โครงการสามย่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื่องจากการเข้ าทารายการกับ ทิพย์พัฒน อาร์ เขต และกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ จะส่งผลดีต่อ บริ ษัทฯ มากกว่า
ข้ อเสีย ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
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สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทารายการ
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่า การเข้ า ท ารายการดังกล่า วนัน้ เหมาะสม เนื่ อ งจากเหตุผ ล
ดังต่อไปนี ้
1) มู ล ค่ า ปั จจุ บัน สุท ธิ (NPV) ของโครงการมี มู ล ค่ า ประมาณ 1,262 - 537 ล้ า นบาท และมี อัต รา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 11 (ปั ดเศษ) ซึ่งสูงกว่าอัตราคิดลด (WACC) ที่ร้อยละ 9 - 10
ซึง่ เป็ นอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่คาดหวังจากการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
2) เมื่อพิจารณาข้ อดีข้อเสียของการทารายการดังกล่าว ทางที่ปรึกษามีความเห็นว่าประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการทารายการนันมี
้ มากกว่าการไม่ทารายการ และข้ อเสียของการทารายการนันเป็
้ นสิง่ ที่สามารถ
หลีกเลีย่ งหรื อจัดการได้
จากข้ อพิจารณาต่างๆ ข้ างต้ น ที่ปรึ กษาทางการเงิน อิสระมีความเห็นว่า การเข้ าทารายเข้ าลงทุนในส่วนผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ร่วมกับ ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต และกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิเพื่อพัฒนาและดาเนินงานโครงการสามย่าน มี
ความเหมาะสม ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มากกว่าผลเสีย ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นควรลงอนุมตั ิการเข้ าทารายการการลงทุน
ในโครงการสามย่านรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
นายธารา ชลปราณี : โครงการสามย่านซึ่งตังอยู
้ ่ฝั่งตรงข้ ามกับคณะบัญชี (จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
และอาคารจัตรุ ัสจามจุรี ไม่ทราบว่ามีแผนที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ าใต้ ดินหรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: ทางบริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ มีการเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้ าใต้ ดินไปยังโครงการอยู่แล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการศึกษาข้ อมูล โดยบริ ษัทฯ เห็นว่า มี ความเป็ นไปได้ ในสองส่วน ได้ แก่ ในส่วนแรก
คือ ทางเดินใต้ ดิน โดยจะต้ องทาการประเมินเกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อม ซึ่งหากมิได้ มีการวางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ แ รก
อาจจะมีความยากลาบากและใช้ ระยะเวลานาน ส่วนที่สองคือ การเชื่ อมต่อบนดิน ส่วนนี ้จะเชื่อมตรงกับ
อาคารจัตรุ ัสจามจุรี โดยไม่ตดั ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ญี่ปนุ่
นายธารา ชลปราณี : ในภาคการลงทุนของโครงการสามย่าน เหตุใดบริ ษัทฯ ถึงไม่ใช้ ประโยชน์จากทาง
เชื่อมใต้ ดิน โดยการก่อสร้ างทังบนดิ
้ นและใต้ ดิน อาทิ การทา Shopping Mall ใต้ ดิน
นายธนพล ศิริธนชัย : บริ ษัทฯ ต้ องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในทางวิศวกรรม รวมถึงผลกระทบกับ
สิง่ แวดล้ อมประกอบด้ วย ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในต่างประเทศ หากมีการก่อสร้ างใดๆ จะมีการเตรี ยมแผนผังไว้ แต่
ต้ น แต่ประเทศไทยไม่มีการดาเนินการลักษณะนัน้ หรื อหากมีก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่าจะเกิดผลกระทบ
อย่างไรหรื อไม่ โดยในขณะนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (EIA) ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือน และจะทราบผลว่าบริ ษั ทฯ จะใช้ ทางเลือกใด นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ มีการ
วางแผนที่จะใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ใต้ ดินอยู่แล้ วจานวน 2 ชัน้ โดยจะทาเป็ นพื ้นที่จอดรถใต้ ดิน และซุปเปอร์
มาร์ เก็ต
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ธนากร เล็กวิจิตรธาดา : อยากทราบว่า ตัวเลข Internal Rate of Return (IRR) ที่ร้อยละ 11 นัน้ บริ ษัทฯ
คานวณอย่างไร และจะนามารวมในงบการเงินของบริ ษัทฯ หรื อไม่ (Consolidate)
นายธนพล ศิริธนชัย: คานวณจากประมาณการรายได้ ตลอดอายุของโครงการจานวน 13,000 ล้ านบาท
และรายได้ ดงั กล่าวจะนามาอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ด้ วย เนื่องจากถือว่าบริ ษัทฯ มีอานาจควบคุม
นางสาวมณี วชิรรั ตนวงศ์ : ส่วนของพื ้นที่ร้านค้ านัน้ จะกาหนดราคาเท่าไร
นายธนพล ศิริธนชัย: เรื่ องราคาจะต้ องพิจารณาต่อไปในอนาคต โดยต้ องพิจารณาทังลั
้ กษณะและประเภท
ของร้ านค้ าและสภาพราคาของตลาดในขณะนันๆ
้
นางสาวมณี วชิรรัตนวงศ์ : อยากทราบว่าโครงการจะมีสงิ่ ใดที่สามารถดึงดูดลูกค้ ามาจากศูนย์การค้ าเอ็ม
บีเคเซ็นเตอร์ ได้ บ้าง
นายธนพล ศิริธนชัย: สิ่งที่น่าจะดึงดูดลูกค้ าได้ ก็คือสถานที่ตงของโครงการบนถนนพระราม
ั้
4 ซึ่งจะเป็ น
พื ้นทีที่นา่ จะมีศกั ยภาพ และโครงการจะมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่สาคัญคือ กลุม่ นักศึกษา อีกทังในอนาคตยั
้
ง
จะมีรถไฟฟ้ าเชื่อมต่อไปถึงถนนเยาวราชอีกด้ วย ซึง่ จะถือเป็ นการขยายฐานลูกค้ าได้ อีกด้ วย
นายธารา ชลปราณี : รายได้ ของโครงการสามย่านแบ่งออกเป็ นประเภทใดบ้ าง และสัดส่วนเป็ นเท่าไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: รายได้ ของโครงการจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ (1) รายได้ จากอาคารพาณิชย์
(commercial building) เป็ นรายได้ ค่าเช่าระยะยาวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ จากโรงแรม
ร้ านค้ า (retail) และสานักงาน คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 90 ของรายได้ ทงหมด
ั้
และ (2) รายได้ จาก
อาคารชุด (condominium) จะเป็ นรายได้ จากการขายสิทธิการเช่าหรื อให้ เช่าระยะยาวแต่เก็บเงินเพียงคราว
เดียว มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ผู้ถือหุ้ น : โดยปกติแล้ วบริ ษัทฯ จะไม่ค่อยทาโครงการอาคารชุด (condominium) แต่เหตุใดบริ ษัทฯ จึง
ตัดสินใจทาโครงการสามย่านในครัง้ นี ้
นายธนพล ศิริธนชัย: โครงการสามย่านนี ้เป็ นโครงการที่มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed Use) ซึ่งมิใช่มีส่วนของอาคารชุด (condominium) แยกออกมาต่างหาก แต่จะทาลักษณะผสมผสาน ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุน
ในโครงการสามย่าน ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
สาหรับกรรมการที่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และมีสว่ นได้ เสียในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวม 4 ท่าน คือ
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ อง
ประชุม ในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพ ย์ และรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกิ นกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
273 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,266,254,963
3,200
6,000
1,266,264,163

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99927
0.00025
0.00047

หมายเหตุ

กรรมการที่ เป็ นบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยง และมี ส่ว นได้ เสี ย ในการพิ จ ารณาวาระนี ้ ทัง้ หมด 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี (3) นายโชติพัฒ น์ พีชานนท์ และ (4) นายสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร ได้ ออกจากห้ องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม
และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:45 น.

ลงชื่อ
(นายวันชัย ศารทูลทัต)
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ /
ประธานที่ประชุม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

(นายธนพล ศิริธนชัย) (นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร)
ลงชื่อ
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท /
ผู้บนั ทึกการประชุม
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