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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2562-63 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ประชุมวันพุธที ่20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชั้น 5 ศูนยก์ารค้าสามย่านมิตรทาวน ์ 

เลขที ่944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายวนัชยั

  
ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายปณต สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ 
5. นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ กรรมการ 
6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นายธนพล ศิรธินชยั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธาน

อาํนวยการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม:  
1. นายสมบรูณ ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายวิทวสั คตุตะเทพ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโครงการเชงิพาณิชยกรรม 
4. นางสาวธีรนนัท ์ กรศรีทิพา  รองกรรมการผูจ้ดัการ  สายงานพฒันาธุรกจิรีเทล 
5. นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร เลขานกุารบรษิัท และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกลยทุธอ์งคก์รและการลงทนุ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
2. นางวนัทนา เพชรฤกษว์งศ ์ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ จาก บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวรฐ   วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วรฐ ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 
2. นายอภิศกัดิ ์ พิชิตการคา้ ท่ีปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วรฐ ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 13:30 น. 

นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั
และขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562-63 ในวนันี ้เป็นไปตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2561-62 เมื่อวนัท่ี 20 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ 
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ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งเสนอต่อ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามระเบียบวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  

โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562-63  
(Record Date) ในวนัจนัทรท่ี์ 7 ตลุาคม 2562  

บริษัทฯ มีทุนชาํระแลว้เป็นเงินทั้งสิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้หุน้ละ 4.75 บาท คิดเป็น
จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถื้อหุน้ทั้งหมดจาํนวน 3,992 ราย โดยในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562-63 นี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 149 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 
16,097,832 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.6928 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และมีผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
จาํนวน 64 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 2,217,146,535 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.4137 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิน้ จํานวน 213 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 
2,233,244,367 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.1064 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ก่อนเริ่มการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํ กรรมการบรษิัท ซึ่งเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 7 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)  ผูบ้รหิาร ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ และท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีเขา้รว่มประชมุ  

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอํานวยการ (“ประธาน
อาํนวยการ”) ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชมุครัง้นี ้
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
• ถา้มีผูถื้อหุน้ใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงด

ออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และใหผู้ถื้อ
หุน้ยกมือขึน้ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํไปตรวจนบัคะแนน สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้
ท่ีเห็นดว้ยหรือผูถื้อหุน้ท่ีไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนมุตัิ 

• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ี
ประชุมและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะซึ่งบนัทึกไวล่้วงหนา้เมื่อผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ โดย
การนบัผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 ท่ีตอ้งไดร้ับมติอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

(2) วาระพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เป็นวาระท่ีตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีออก
และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบรษิทัฯ เกินรอ้ย
ละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐานคะแนน
เสียงจากจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

• ในวาระท่ี 2 จะไม่มกีารออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบความเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอน
หุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ไม่นบัเป็นคะแนน 
(1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารทาํเคร่ืองหมายเกินกว่า 1 ช่อง  ยกเวน้กรณี Custodian 
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(2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเวน้กรณี Custodian 
(3) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกาํกบั 
(4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น แจง้ชื่อและนามสกลุใหท่ี้ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ เพ่ือบนัทึกรายงานการประชมุ  

(สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุภายหลงัการประชมุเริ่มขึน้แลว้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัคงมีสิทธิเขา้รว่มประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงานเฉพาะในวาระท่ีเขา้มาประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้) 

เพ่ือความโปรงใสในการนบัคะแนน  บริษัทฯ ไดเ้ชิญนายอภิศกัดิ์ พิชิตการคา้ ตวัแทนจาก บริษัท วรฐ ท่ีปรกึษา
ธุรกิจ จาํกดั ท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบให้
การประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซึ่งในการนี้         
นางสาวสิรพิร อนนัตพ์นากลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มดาํเนินการดงักล่าว 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 คร้ังที่ 26 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17 
มกราคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานการประชุมไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหก้บัท่านผูถื้อหุน้ พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุครัง้นีแ้ลว้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562  

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแลว้และมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ซึ่งประชมุ
เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 
มติ จาํนวนผู้ถือหุน้ 

(ราย) 
จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 221 ราย 2,233,121,635 เสียง 99.9937 
ไม่เห็นดว้ย 6 ราย 141,500 เสียง 0.0063 

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2,233,263,135 เสียง 

งดออกเสียง 5 ราย 1,351,800 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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วาระที ่2  รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 
จาํกัด ในฐานะผู้ทาํคาํเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธนพล ศิรธินชยั ประธานอาํนวยการ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

 ประธานอาํนวยการ ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ยบริษัทฯ ไดร้ับแจ้งจาก บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จาํกัด (“FPT” หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ถึงความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ 
เพ่ือการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

• ภายหลงัการเขา้ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยสมคัรใจในครัง้ก่อน ซึ่งเสรจ็สิน้ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2562 FPT ไดเ้ข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 24 ตุลาคม 2562 FPT ถือหุ้นในบริษัทฯ 
จาํนวนรวมทั้งสิน้ 2,207,603,101 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.0029 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

• FPT แจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมด เพ่ือทาํการเพิก
ถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาท
ต่อหุน้ โดย FPT อาจปรบัราคาเสนอซือ้ไดห้าก (1) บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ (2) บรษิัท
ฯ มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวซ้ึ่งส่งผลใหจ้าํนวนหุน้เพ่ิมขึน้หรือลดลง หรือ (3) บรษิัทฯ มีการใหสิ้ทธิ
ซือ้หุน้เพ่ิมทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนหุน้ท่ีถือ
อยู่เดิม ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ทัง้นี ้เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562-2663 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2562 ไดม้ีมตินาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้ท่ี 27 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดใหม้ีขึน้ใน
วนัท่ี 16 มกราคม 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท โดยเมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัแจง้จาก FPT ว่าในการเสนอต่อ
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ใหพิ้จารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ส่งผลใหร้าคาเสนอซือ้อาจ
มีการปรบัลงตามจาํนวนเงินปันผล หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล 
ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้หุน้ของบริษทัฯ ภายหลงัการปรบัลดลงดงักล่าวจะเท่ากบัหุน้ละ 
8.07 บาท อย่างไรก็ดี หากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีขึน้ในวันท่ี 16 มกราคม 2563 ไม่
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ราคาเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ จะเป็นราคาหุน้ละ 8.55 บาทตามเดิม 

• FPT จะทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากเงื่อนไขดงัต่อไปนีส้าํเรจ็ครบถว้น 
(1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่าย
แลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของ บริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ 

(2) จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ และ/หรือผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงนิ 
ผูถื้อหุน้กู ้และคู่สญัญาอ่ืนๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจาํเป็น) 
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เน่ืองจาก FPT มีความประสงคท่ี์จะเขา้ซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมด และ ไม่มีนโยบายท่ีจะลด
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั ทาํใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถดาํเนินการใหส้ดัส่วนการกระจาย
การถือหุน้รายย่อยเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ้งมีผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 
ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของบริษัทจดทะเบียน และเพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยฯ์ เร่ืองการเพิกถอนหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท     
ครัง้ท่ี 6/2561-62 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 ไดพิ้จารณาในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1) มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) มีมติอนมุตัิแต่งตัง้บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยความเห็นชอบของ
กรรมการอิสระ ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือเสนอแนะความเห็น และชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้  

ในแง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ จะเสีย
โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถระดมทุนดว้ยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการระดมทนุ
ผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ือรองรบัการดาํเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคตได ้เช่น การใชก้ระแสเงินสด
จากการดาํเนินงานภายในเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ
การออกและเสนอขายตราสารหนีต้่อผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะขอรบัการสนับสนุน
ทางดา้นการเงินท่ีจาํเป็นจาก FPT  ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
นอกจากนี ้การเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถลด
ค่าใชจ้่ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนอีกดว้ย 

 ในการนี ้ประธานอาํนวยการ ไดเ้ชิญนายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ชีแ้จงและเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ของ 
บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวาระท่ี 3  

 นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดช้ีแ้จงว่า สืบเน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่ม FPT เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาลของตลาดทุน และไดม้ีการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.50 บาทต่อหุน้ ส่งผลให ้FPT ถือหุน้ในบรษิัทฯ ประมาณรอ้ยละ 95 ซึ่งทาํให้
บริษัทฯ อาจขาดคุณสมบตัิในการดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเร่ืองของการกระจายการถือหุน้
รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจะตอ้งดาํรงคณุสมบตัิเร่ืองการกระจายการถือ
หุน้ โดยจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สามัญรายย่อยถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาล ทางกลุ่ม FPT ไดข้อให้มีการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีก
ต่อไป  
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 ในการกาํหนดราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีกาํหนด โดย FPT โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มี
ความเห็นว่าช่วงราคาท่ีเหมาะสมคือ 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ จึงสรุปไดว้่าราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ถือเป็นราคาท่ี
อยู่ในช่วงราคายุติธรรม นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดช้ีแ้จงเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอตัราหุน้ละ 
0.48 บาท ว่าในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทไดเ้สนอใหม้ีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ราคาเสนอซือ้จะมีการปรบัลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคา
เสนอซือ้ดงักล่าวยงัมีความสมเหตสุมผล แต่หากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไม่อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ราคา
เสนอซือ้หุน้ของบรษิัทฯ จะเป็นราคาหุน้ละ 8.55 บาทตามเดิม 

 เหตุผลและความจาํเป็นทีบ่ริษัทฯ ควรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

• บรษิัทฯ ไม่มีความจาํเป็นในการระดมทนุโดยตรง ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
• บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถถ่วงดุล

อาํนาจและการควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
• ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายย่อยถือหุน้ของบรษิัทฯ รวมกนัเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5 เท่านัน้ ซึ่งนอ้ย

กว่ารอ้ยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ทาํใหไ้ม่เป็นไปตามเกณฑก์ารดาํรงสถานะในเร่ืองของการ
กระจายการถือหุน้รายย่อย ประกอบกับ FPT ไม่มีแผนท่ีจะลดสดัส่วนการถือหุน้ของตนอย่างมีนยัสาํคัญ 
ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถแกไ้ขสดัส่วนการกระจายการถือหุน้รายย่อยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์าํรงสถานะ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์  

• ผูถื้อหุน้จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนมือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  
• ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทนุอาจถกูจาํกดัเพียงในรูปแบบเงินปันผลเป็นหลกั  
• ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีท่ีเกิดจากกาํไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) สาํหรบัผูล้งทุนบุคคลธรรมดา โดย

หากผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดาขายหุน้แลว้มีกาํไรจะตอ้งเสียภาษี 
• ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร และ/หรือสารสนเทศของบรษิัทฯ อย่างจาํกดั  

ภายหลงัจากการพิจารณาแลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาออกเสียงเพ่ือลง
มติอนมุตักิารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้นายมนตรี ศรไพศาล ไดม้อบหมายใหน้างวนัทนา เพชรฤกษ์วงศ ์ชีแ้จงรายละเอียดของความเห็นของ
ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระเพ่ิมเติม ดงันี ้

1.  ภาพรวมของการทาํรายการ  

เน่ืองจากบริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ เพ่ือเพิก
ถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ฉบับลงวันท่ี 20 กันยายน 2562 จาก FPT 
บรษิัทฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ จึงไดแ้ต่งตัง้ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้โดย FPT จะทาํคาํเสนอซือ้หุน้ท่ีเหลือทัง้หมด
ของบรษิัทฯ ประมาณรอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ 
ทัง้นี ้ตามท่ี FPT ไดม้ีการแจง้การปรบัราคาการทาํคาํเสนอซือ้เพ่ือเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าอาจจะมีการปรบัราคาเสนอซือ้เป็น 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการปรบั
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ลดตามจาํนวนเงนิปันผลท่ีบรษิัทฯ จะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึน้อยู่กบัมติของท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีจะอนมุตัิต่อไป  

อน่ึง ตามรายงานของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ลงวนัท่ี 7 ตลุาคม 2562 ช่วงราคาหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ี
ประเมินโดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดขึน้
ก่อนหรือระหว่างการทาํคาํเสนอซือ้ โดยราคาเสนอซือ้ตามหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมด
ของบริษัทฯ เพ่ือการเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 20 กันยายน 
2562 จาก FPT ท่ีราคา 8.55 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีราคาเสนอซือ้อาจมีการปรบัลดลงตามจาํนวนเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
หากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุน้ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้หุน้ของ
บรษิัทฯ ภายหลงัการปรบัลดเงินปันผลดงักล่าวจะเท่ากบัหุน้ละ 8.07 บาทต่อหุน้นัน้ ในการพิจารณาช่วงราคาหุน้ของบรษิัทฯ ท่ี
เหมาะสมซึ่งปรบัปรุงดว้ยการหักมลูค่าเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากช่วงราคาหุน้ของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562  โดยท่ีปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ราคาเสนอซือ้ท่ีอาจมีการปรบัลดลงตามจาํนวนเงินปันผลเป็น 8.07 บาทจะยงัอยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม 

ในส่วนของกาํหนดการท่ีสาํคญั มีรายละเอียดดงันี ้

- คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ จะมีการนาํส่งแบบคาํขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลงัจากท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในเร่ืองของการเพิก
ถอนหลกัทรพัย ์ 

- คาดว่าภายในปี 2562 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะอนุมตัิคาํขอถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน ซึ่งจะเกิดขึน้หลงัจากการอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พ่ือการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากท่ีเงื่อนไขดงัต่อไปนีส้าํเรจ็ครบถว้น 

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวน
หุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- การเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ และ/หรือผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาด
หลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กูแ้ละคู่สญัญาอ่ืน ๆ ตามสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณีท่ีจาํเป็น)  

ทัง้นี ้หากเงื่อนไขขา้งตน้สาํเร็จครบถว้นแลว้ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะดาํเนินการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์พ่ือการเพิก
ถอนหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไป 

2. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคาหุน้ ตามการประเมินมลูค่าดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มลูค่าตามบญัชเีท่ากบั 7.21 บาท
ต่อหุน้ 

2. วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะเป็น
มูลค่าทรพัยสิ์นสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตลาด มูลค่าตามบัญชีหลังปรบัปรุงจากมูลค่าจาํนวน
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โครงการต่าง ๆ  โดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ รวมทัง้ทรพัยสิ์นท่ีมลูค่าตลาดเทียบเคียงไดเ้ท่ากับ 8.55 บาท
ต่อหุน้ 

3. วิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุน้ (Price to EPS Ratio Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เทียบเคียง
จากอตัราส่วนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมคีวามใกลเ้คียงในเชิงธุรกิจและขนาดของมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด 
และพิจารณาจากกาํไรจาก 12 เดือนล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุน้ การคาํนวณราคาหุน้
ดว้ยวิธี P/E จึงอยู่ระหว่าง 6.31 – 8.03 บาทต่อหุน้  

4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
อยู่ระหว่าง 6.59 – 7.74 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากมลูค่าตามบญัชขีองบรษิัทฯ ซึ่งเท่ากบั 7.21 บาทต่อหุน้) 

5. วิธีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) พิจารณาจากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัยอ้นหลงั ซึ่งมีมลูคา่
อยู่ระหว่าง 8.01 – 9.34 บาทต่อหุน้ 

6. วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ (Sum-of-the-Parts) ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประเมินจากมูลค่าของแต่ละ 
Business Unit ของบริษัทฯ โดยวิธีหลักท่ีใช้ ไดแ้ก่ วิธี Discounted Cash Flow เป็นการคิดส่วนลดของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต ราคาท่ีประเมินไดอ้ยู่ระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อ
หุน้  

จากวิธีประเมินมลูค่าหุน้ขา้งตน้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี  วิธี
มลูค่าตามราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการประเมินมลูค่าหุน้สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งช่วงราคา
ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากเทียบเคียงราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 7.61 - 9.57 บาทต่อหุน้ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม หรือหากมีการปรบัลดราคาเสนอซือ้โดยหักเงินปันผลใน
อตัรา 0.48 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ท่ีมีการปรบัลดเท่ากบั 8.07 บาทต่อหุน้ ก็จะยงัอยู่ในช่วงราคาท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมหลงัจากปรบัลดดว้ยเงินปันผลท่ีจะมีการจ่าย 

 3. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 

เหตุผลและความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

• ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุ้น ท่ีเสนอโดย FPT มีความเหมาะสม และเป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคา
เหมาะสมท่ีประเมินโดยท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี วิธีมลูค่าตามราคา
ตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ ซึ่งช่วงราคาเหมาะสมดงักล่าวอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ 

• บริษัทฯ ไม่มีความจาํเป็นในการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยตรง ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทฯ 
สามารถระดมเงินทนุ โดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี ้และถึงแม้
บริษัทฯ จะไม่ไดม้ีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกต่อไป บริษัทฯ ก็ยงัสามารถระดม
ทุนโดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีต้่อผูล้งทุนสถาบนั และ/
หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ รวมถึงการใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานภายในเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ
และการขยายกิจการในอนาคต อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีจาํเป็นและมีความเหมาะสม บริษัทฯ อาจขอรบัการ
สนบัสนนุทางการเงินท่ีจาํเป็นจาก FPT ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ได ้ 

• เน่ืองจากปัจจุบนั FPT ถือหุน้ของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 95 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจและการ
ควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได ้ทั้งนี ้FPT สามารถควบคุมทิศทางการดาํเนินธุรกิจและกาํหนด
นโยบายสาํคญัต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไดท้ัง้หมด ซึ่งรวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 
ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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• ส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยนอ้ยกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามคณุสมบตัิในการดาํรงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การกระจายการถือหุน้รายย่อย ตามหลกัเกณฑก์ารดาํรง
สถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยถือหุน้รวมกนัคิดเป็น
สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ครบถว้น
ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของเกณฑใ์นการดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แมว้่าตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะอนุญาตใหบ้ริษัทฯ สามารถผ่อนผนัการขาดคณุสมบตัิเร่ือง
การกระจายการถือหุน้ โดยใหบ้ริษัทฯ จะตอ้งดาํเนินการกระจายการถือหุน้ใหค้รบถว้นตามเกณฑด์าํรง
สถานะภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตาม
แนวทางท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ กาํหนด แต่เน่ืองจาก FPT ยังไม่มีแผนท่ีจะลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ 
อย่างมีนยัสาํคญั จึงทาํใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงจากการไม่สามารถแกไ้ขเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย
ตามเกณฑด์าํรงสถานะของบรษิทัจดทะเบียนได ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

• ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการชือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ของ
บริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หุน้ของบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้ขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดอี้กต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ไดอ้ย่างรวดเร็วและ
คล่องตวั 

• ขอ้จาํกดัในการไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีผูถื้อหุน้
จะไดร้บัจะถูกจาํกัดเพียงในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัทฯ อาจมี
การเปล่ียนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผลตอบแทนจาก
กาํไรจากการขายหุน้อาจลดลง เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายและไม่มีราคา
อา้งอิงเพ่ือการซือ้ขาย 

• ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีท่ีเกิดจาก
กาํไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป 

• การได้รับข้อมูล และ/หรือสารสนเทศของบริษัทฯ จะลดน้อยลง เน่ืองจากภาระหน้าท่ีในการเปิดเผย
สารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ สิน้สดุลง โดยภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ 
จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อาจจะไดร้บัขอ้มูลท่ีจาํกัด 
อย่างไรก็ดี ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ ในฐานะท่ีเป็นบรษิัทย่อยของ FPT ซึ่งมหีนา้ท่ีจดัทาํและ
เปิดเผยขอ้มลูในฐานะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาออกเสียงเพ่ือลงมติอนุมตัิการเพิกถอนหุน้
ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเหตผุลท่ีสาํคญั ดงันี ้

• ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ หรือราคาเสนอซือ้ท่ีมีการปรบัลดตามเงินปันผลท่ีจ่าย จะยังอยู่ในช่วง
ราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมไว ้นอกจากนี ้ราคาเสนอซือ้ท่ี 
8.55 บาทต่อหุน้ เป็นราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาท่ีคาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. 
กาํหนด โดยอา้งอิงจากจดหมายแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FPT ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลง
วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 

• บรษิัทฯ ไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งระดมทนุผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยตรง 
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• บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถถ่วงดุลอาํนาจและการ
ควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้

• บริษัทฯ ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทาํให้
ลดความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบตัิตามเกณฑก์ารกระจายการถือหุน้รายย่อย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ซกัถามโดยสรุปใจความสาํคญัไดด้งันี ้

นางสาวยุพิน ธาตรีธร ผูถื้อหุน้ ไดช้ื่นชมถึงความสามารถของทีมผูบ้ริหารบริษัทฯ และมีความตอ้งการจะถือ
หุน้ของบรษิัทฯ สืบต่อไป สอบถามและแสดงความเห็น ดงันี ้

• ไดแ้สดงความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้นีเ้ป็นราคาท่ีทาํใหต้นขาดทุน โดยประสงคจ์ะไดร้บัเงินปันผลเพ่ือเป็น
รายไดห้ลงัเกษียณ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีผูถื้อหุน้รายย่อยจะไม่ขายหุน้ในราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคา
เสนอซือ้ท่ีทาํใหข้าดทนุและไม่เป็นธรรม 

• ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถื้อหุน้
รายย่อยจะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ต่อไปหรือไม่  

• ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบับรษิัทจดทะเบียนแห่งหน่ึง ซึ่งภายหลงัจากการเพิกถอนหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิัทดงักล่าวยงัคง

มอบหมายใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนของบรษิัท จึงทาํใหผู้ถื้อหุน้

ไดร้บัขอ้มลูงบการเงินอย่างเดิม จึงอยากใหบ้รษิัทฯ ปฏิบติัอย่างเดิมเช่นกนั  

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า ภาวะของตลาดหุน้มีขึน้มีลง ผูถื้อหุน้ท่ีซือ้
หุน้แลว้ราคาอาจจะลดลงมา เน่ืองจากหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นจาํนวนมากมีการปรบัตวัลง ดงันัน้ ในบางครัง้คาํแนะนาํใน
การลงทุน ทางบริษัทหลกัทรพัยอ์าจจะมีคาํแนะนาํใหเ้ปล่ียนตวัหุน้ (Switch) กล่าวคือ ขายหุน้ตวันี ้แมว้่าอาจจะตอ้งขายใน
ราคาท่ีถูกกว่าท่ีเคยซือ้ แต่ก็สามารถไปซือ้หุน้ตวัอ่ืนท่ีราคาถูกกว่าในอดีตเช่นกันและมีโอกาสการเติบโตท่ีดี ซึ่งหากผูถื้อหุน้
เชื่อมั่นในกิจการของบริษทัฯ ขณะนีบ้ริษัทฯ มี FPT เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ่งก่อนหนา้นี ้ราคาหุน้ของ FPT อยู่ท่ีประมาณ 19 – 
20 บาทต่อหุน้ แต่ปัจจุบัน ราคาหุน้ของ FPT ลดลงมาท่ีประมาณ 15 บาทต่อหุน้ จึงถือไดว้่ามีการปรบัลดลงอย่างเห็นไดช้ดั 
ดงันัน้ หากแมผู้ถื้อหุน้จะซือ้หุน้ของบรษิัทฯ ไวใ้นราคาสงูแต่ขายไดใ้นราคาตํ่า แต่ปัจจบุนัก็สามารถซือ้หุน้อีกตวัหน่ึงในราคาตํ่า 
ซึ่งหุน้ดังกล่าวจะมีกิจการของบริษัทฯ และยังมีกิจการอ่ืนๆ เป็นบริษัทย่อยดว้ย เน่ืองจากกลุ่ม Frasers ประกอบธุรกิจดา้น
อสงัหาริมทรพัยท่ี์สิงคโปร ์และมีกิจการซึ่งบริหารโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีผูถื้อหุน้มีความเชื่อมั่น ก็อาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
พิจารณาได ้ซึ่งจะทาํใหผู้ถื้อหุน้จะยงัไดร้บัเงินปันผลเช่นเดิม ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเช่นเดิม และไดถื้อหุน้ในบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่
ขึน้และมีศกัยภาพในการขยายกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ บรษิัทฯ จะมีภาระนอ้ยลงในการท่ีจะตอ้งจ่ายเงนิปันผลอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากหุน้ของ FPT ซึ่งจะเป็นหุน้หลกัหรือ
หุน้ Flagship ของกลุ่มนีใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
แลว้ ก็ไม่ไดม้ีกฎหมายหา้มมิใหผู้ถื้อหุน้ถือหุน้ในบรษิัทฯ ต่อไป แต่ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลประโยชนห์ลายประการตามท่ีไดช้ีแ้จง
ก่อนหนา้นี ้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร (“ประธานกรรมการบริหาร”)  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูถื้อหุน้
ทกุคนมีสิทธิถือหุน้ต่อไป และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีใหค้วามเชื่อมั่นกบัทีมผูบ้รหิารของบรษิัทฯ อย่างไรก็ด ีในส่วนการกาํกบัดแูล
บรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ ก็ยงัอยู่ภายใตก้าํกบัดแูลในฐานะท่ีเป็นบรษิัทมหาชน แต่จะแตกต่างจากการกาํกบัดแูลในฐานะของบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ตัง้แต่ตน้ปีจนถึงช่วงเวลาของการทาํคาํเสนอซือ้ ราคา
หุน้บรษิัทฯ อยูท่ี่ประมาณ 8.4 – 8.5 บาทต่อหุน้ หากมีการปรบัลดราคาเสนอซือ้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลออกไปแลว้เหลือ 8.07 บาท
ต่อหุน้ การถือหุน้ในบรษิัทฯ ตลอดทัง้ปีของผูถื้อหุน้ จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นศนูย ์ซึ่งตํ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัย ์ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า สภาวะตลาดของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ในช่วงท่ีผ่านมา ไม่ค่อยดีมากนกั โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอสงัหารมิทรพัยก์็ไดร้บัผลกระทบในหลายเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
กาํกบัดแูลสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั (LTV) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนกัลงทนุจีนท่ีเคยเขา้มาซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นไทย มี
ความตอ้งการลดลง สภาพของความตอ้งการขาย (อปุทาน) ท่ีอาจจะมีมากกว่า ซึ่งจะเห็นไดว้่าหุน้อสงัหารมิทรพัยห์ลาย ๆ ตวั
ก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั การท่ีหุน้ของบรษิัทฯ มีราคาอยู่ในระดบันีแ้ละยงัสามารถจ่ายปันผลไดใ้นจาํนวนนี ้จึงเป็นการลงทนุท่ี
เป็นธรรมหากเทียบกบัหุน้ในระดบัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

นายสุรศักดิ ์มรกตสุวรรณ ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าไดเ้ขา้มาซือ้หุน้บรษิัทฯ จากการดส่ืูอต่างๆ ท่ีแสดงว่าบรษิัทฯ มีผล
ประกอบการท่ีดีมาก และไดร้บัเงินปันผลดี โดยตนซือ้หุน้มาในราคา 10.50 บาทต่อหุน้ โดยไดแ้สดงความเห็นถึงราคาเสนอซือ้ 
8.55 บาทต่อหุน้ ว่าเป็นราคาท่ีค่อนขา้งตํ่า ไม่เป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้รายย่อย  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งตอ้งมีมาตรฐาน จรยิธรรม และมธีรรมาภิบาลในการบรหิารบรษิัทฯ  

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ากลุ่ม Frasers เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์และไดม้ี
การรวมกิจการกับ FPT (เดิมชื่อ บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จาํกัด (มหาชน)) และมีการขยายการลงทนุโดยการ
เขา้ซือ้หุน้ในบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหารยืนยันว่า การปฏิบัติหนา้ท่ีต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถว้น ในการนี ้การประเมินราคาหุน้ก็ไดถู้กกาํหนดและผ่านการพิจารณาภายใตห้ลักธรร
มาภิบาลของทัง้ในสิงคโปร ์ประเทศไทย และ FPT ทัง้นี ้บรษิัทฯ ก็ไดป้ระเมินตวัเลขของบรษิัทฯ เองโดยกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่
กรรมการชดุเดียวกนักบั FPT ซึ่งเป็นผูท้าํคาํเสนอซือ้ เพราะฉะนัน้ราคาเสนอซือ้ท่ีกาํหนดจงึเป็นไปตามส่ิงท่ีประเมินได ้ซึ่งมลูคา่
ท่ีประเมินไดก้ับตน้ทุนของผูถื้อหุ้นแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงประสงคใ์หผู้ถื้อหุน้ทาํความเขา้ใจถึงการทาํงานของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ไดว้่าจา้งท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีเป็นอิสระ เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้เห็นว่า คณะกรรมการมี
ความตัง้ใจในการเสนอหลกัการดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดสถานการณท่ี์ดีท่ีสดุ หรือสามารถนาํเสนอและอธิบายเหตุและผลในการ
เสนอราคาดงักล่าวได ้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถโตแ้ยง้ว่าราคาเสนอซือ้ดงักล่าวตํ่าเกินไป โดยนโยบายของบริษัทฯ ใน
วนันีอ้าจจะตอ้งถกูควบคมุโดยกลุ่ม FPT ซึ่งมิไดจ้ะเขา้มาเปล่ียนแปลงการทาํงานของบรษิัทฯ ทัง้หมด กล่าวคือ อาจจะไม่ไดม้ี
การเปล่ียนแปลงการทาํงานโดยทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพอยู่แลว้ใหแ้ย่ลง แต่การบริหารจัดการต่าง ๆ จะเกิดขึน้ในรูปแบบ 
Growth Company ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังจะตอ้งดาํเนินธุรกิจต่อไป ดังนัน้ การท่ีผูถื้อหุน้จะคิดว่าการถือหุน้ในลักษณะ Long-term 
value แต่การพิจารณาว่าเงินปันผลท่ีไดร้บัจะคุม้หรือไม่นัน้ ทางบรษิัทฯ อาจจะใหค้าํตอบไดย้าก ซึ่งในส่วนของการเพิกถอนหุน้
ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก็เป็นขัน้ตอนหน่ึงท่ีจะช่วยลดธุรกรรมระหว่างกนั และ
ลดตน้ทนุทางธุรกิจ เพ่ือทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจกา้วไปขา้งหนา้อย่างมีศกัยภาพ แต่ไม่ไดห้มายความว่าบรษิัทฯ จะลดมาตรฐาน
ของคุณภาพและการพฒันาของบริษัทฯ ลง ดงันัน้ หากพิจารณาในเร่ืองการประเมินมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ  ในส่วนนีบ้ริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ช่วยกนัตรวจสอบได ้แต่บรษิัทฯ ประสงคใ์หผู้ถื้อหุน้ทกุคนเขา้ใจและตระหนกัถึงความเส่ียงของการเพิกถอนหุน้ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่วนคณะผูบ้ริหารก็ตอ้งรบัฟังคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
จากผลคะแนนเสียง แต่ในส่วนการทาํงาน ตนก็เชื่อมั่นว่ายงัเป็นความรบัผิดชอบของตนในการปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งพิสจูนต์วัเองมา
ตลอดการทาํงานในบริษทัฯ เป็นระยะเวลากว่า 5 – 6 ปี ซึ่งจะเห็นไดว้่า ตอนท่ีตนรบัตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
ผลขาดทนุติดต่อกนั 5 ปี ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ก็เห็นวา่จากทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะสามารถนาํมาสรา้งรากฐานต่อไป
ไดอี้ก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รบัทราบว่ามีผูถื้อหุน้ซือ้หุน้ของบริษัทฯ ตัง้แต่ 10 กว่าบาทแลว้ ย่อมเป็นเร่ืองสดุวิสยัท่ีผูถื้อหุน้ราย
ย่อยอาจจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้กบัการลงทนุ ทัง้นี ้ส่ิงท่ีฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการทาํได ้คือการทาํธุรกิจต่อไปเพ่ือเป็น
การรบัผิดชอบเงินลงทนุของผูถื้อหุน้  
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถาม ดงันี ้

• งบการเงินล่าสดุของบริษัทฯ สิน้สดุเดือนกันยายนใช่หรือไม่ แต่ขอ้มลูท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใชใ้นการ
วิเคราะหเ์พ่ือหาราคาท่ีเหมาะสมท่ีในการทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์ชข้อ้มลูจากเดือนมิถนุายนใช่หรือไม่ 

• ขอ้มลูท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระใชใ้นการวิเคราะหเ์พ่ือหาราคาท่ีเหมาะสม คือ เดือนมิถนุายน 2562 และ
ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะมีการทาํคาํเสนอซือ้ในปี 2563 โดยก่อนท่ีมีการทาํคาํเสนอซือ้ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการ
ประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัจิ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณ 0.48 บาทต่อหุน้ เหตุใดจึงตอ้ง
นาํอตัราเงินปันผลดงักล่าวมาหกัลบกับราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าหุน้จาก
ขอ้มลูในเดือนมิถนุายน 2562 ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวยงัคงเป็นราคายตุธิรรมหรือไม่ 

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประเมิน
ราคาหุน้จากงบการเงินของบรษิัทฯ ล่าสดุ ณ ขณะท่ีจดัทาํรายงานความเห็น คือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี ้แจงเ พ่ิมเติมว่า  หุ้นต่าง  ๆ ท่ีจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยม์ีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่น หุน้มีราคาอยู่ท่ี 45 บาท และบริษัทจดทะเบียนมี
การประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดย ณ วันก่อนท่ีผู้ซือ้หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (Excluding 
Dividend) ราคาหุน้อาจจะอยู่ท่ี 45 บาท แต่ภายหลงัจากวนัท่ีผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัเงินปันผลแลว้ ราคาหุน้อาจจะลดลง 
2 บาท ซึ่งก็เป็นไปตามหลักท่ีเป็นธรรม โดยหุน้ของบริษัทจดทะเบียนท่ีจะไดร้บัเงินปันผลดังกล่าว จะมีราคาต่างกันเท่ากับ
จาํนวนเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ซึ่งเป็นส่วนต่างตามหลกัทฤษฎีในการคาํนวณ ดงันัน้ ราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ เป็น
การอา้งอิงจากขอ้มลู ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2562 แต่เป็นการคาํนวณราคา ณ วนัท่ีจะทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ซึ่งอา้งอิงตาม
มลูค่าปัจจุบนั การเปรียบเทียบกับหุน้อ่ืน ๆ ก็เปรียบเทียบท่ีตวัหุน้โดยมองสภาพ ณ วนันัน้ คือ ก่อนท่ีจะมีการจ่ายเงินปันผล 
หากเงินปันผลนอ้ย ราคาหุน้ก็จะกระทบนอ้ย หากเงินปันผลมาก ราคาหุน้ก็จะกระทบมาก ดังนั้น หลักการท่ีจะคาํนวณนัน้
เป็นไปตามหลกัวิชาการ ตามหลกัวิชาชพี ซึ่งมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรมทกุประการ 

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้เพ่ิมเติมว่า ในส่วนท่ีท่ีปรกึษาการเงิน
อิสระคาํนวณ คือ อา้งอิงจากส่วนของมลูค่าสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และทางท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
ไดป้ระเมินมูลค่าท่ีคาํนึงถึงผลการดาํเนินการท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากนั้นในการคาํนวณ โดยทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2562 สะทอ้นผลการดาํเนินงานในช่วงตัง้แต่ตน้ปีมาจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะประกอบดว้ยเงินสด หรือ 
ทรพัยสิ์นต่างๆ ท่ีอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดจ้่ายเงินปันผล ดงันัน้ มลูค่าท่ีทางท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระคาํนวณ คือ เสมือนรวม
มลูค่าเขา้มาแลว้ โดยหากจะมีการจ่ายเงินปันผล ก็ตอ้งมีการหกัออก อย่างไรก็ดี เน่ืองจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้บัทราบ
เร่ืองของการจ่ายเงินปันผลภายหลงัจากการประเมินมลูค่าหุน้ไปแลว้ ซึ่งไดม้ีการพิจารณาว่ามลูค่าของบริษัทฯ ท่ีสะทอ้นในตวั
ราคาเสนอซือ้จะเป็นจาํนวนเท่าไหร ่โดยยงัไม่ไดค้าํนึงถึงการจ่ายเงินปันผล 

นางสุดใจ วุฒิศักดิศิ์ลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตใุดบรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) (“AWC”) ตัง้
ราคาหุน้เพ่ือขายใหผู้ถื้อหุน้ โดยมอีตัราส่วนทางการเงิน (Price/Earnings Per Share (P/E)) สงูเป็นรอ้ยเท่า โดยอา้งว่าจะมีผล
ประกอบการท่ีดีในอนาคต แต่ในส่วนของบรษิัทฯ ท่ี P/E ไม่ถึง 10 เท่า และผลประกอบการก็ดี เหตุใดราคาท่ีเสนอซือ้จึงตํ่า ซึ่ง
ทาํใหเ้สมือนว่าไม่ไดร้บัเงนิปันผลจากการถือหุน้ในบรษิัทฯ ทัง้ปี เน่ืองจากมีการหกัเงินปันผลจากราคาเสนอซือ้ นอกจากนี ้ใน
อดีต บรษิัทฯ ก็ไดอ้อกและเสนอขายหุน้ใหก้บับคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งไดแ้ก่ กลุ่ม Frasers ในราคาประมาณ 
7 บาท ต่อมากลุ่ม Frasers ก็เขา้มาซือ้หุน้บริษัทฯ ในราคาท่ีถกูมากในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้จึงเห็นว่าไม่เป็นธรรม เน่ืองจากถือหุน้กนั
มานานก่อนท่ีกลุ่ม Frasers จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และตนยงัมองว่าบริษัทฯ มีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ต่างจากบรษิัทอสงัหารมิทรพัยอ่ื์น ดงันัน้ จึงขอใหพิ้จารณาในส่วนนีด้ว้ย 

นายทรงพล พงศพ์ัฒนกาญจน ์ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่ทาํคาํเสนอซือ้หุน้ในราคา 9 
บาทกว่า เน่ืองจากผูถื้อหุน้รายย่อยตอ้งการใหร้าคาเสนอซือ้หุน้สงูกว่านี ้และไม่ควรปรบัลดเพราะการจ่ายเงินปันผล 
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นายสุริยนต ์จิตราภัณฑ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ ชื่นชมผูบ้รหิารบรษิัทฯ ท่ีพลิกฟ้ืนบรษิัทฯ จากขาดทนุเป็นกาํไรและได้
เงินปันผลต่อเน่ือง สอบถาม ดงันี ้ 

• บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดป้ระเมินมลูค่าราคายตุธิรรมของราคา
เสนอซือ้ โดยวิธีการคาํนวณท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมถึง การประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
(DCF) จึงสอบถามว่าในการประมาณการ Cash Flow Projection นีไ้ดร้วมถึงกระแสเงินสดท่ีจะเกิดจาก
อาคารสามย่านมิตรทาวนนี์ด้ว้ยหรือไม่ โดยราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ไดม้ีการรวมมลูค่าของโครงการสามยา่น 
มิตรทาวน ์รวมแลว้หรือไม่ และใหข้อ้สงัเกตว่าเมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2562 บริษัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เคยใหค้วามเห็นในบทวิเคราะหเ์ก่ียวกับราคาเป้าหมายของบรษิัทฯ 
ไวท่ี้ประมาณ 13.6 บาทต่อหุน้  

• ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ ไดค้าํนวณ Cash Flow Projection  อย่างไร และใชต้น้ทนุทางการเงนิ Weighted 
Average Cost of Capital (WACC) จาํนวนเท่าใด และคาํนวณอย่างไร 

• ขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายชีแ้จงว่า FPT ถือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา
เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ หรือไม่   

• เหตใุด FPT ถึงไม่เลือกวิธีการควบรวมกิจการ หรือวิธีการแลกหุน้ ไม่ใช่การทาํคาํเสนอซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้  

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ ชีแ้จงว่าในส่วนของการประเมินราคาไดม้ีการรวมมลูคา่
ของอาคารสามย่านมิตรทาวนแ์ลว้ ทัง้นี ้ในการประมาณการกระแสเงนิสดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจะ
พิจารณามลูค่าในทกุโครงการของบรษิัทฯ  

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้เสนอในเร่ืองการเพิกถอนหุน้จาก 
FPT และไดน้าํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ตามหนงัสือแจง้ความประสงคจ์าก FPT โดยคณะกรรมการมีความพรอ้มท่ีจะใหผู้้
ถือหุ้นซักถามไดอ้ย่างเต็มท่ี นอกจากนี ้ในการเสนอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียน ก็เป็นไปตามแผนการดาํเนินงานภายหลังการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์ ท่ีระบุในคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์โดย FPT 
อย่างไรก็ดี ในเร่ืองการนาํเสนอเร่ืองดงักล่าว บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกรรมการอิสระใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซักถาม
เก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยด์ังกล่าว ซึ่งตนและคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อาจถือว่ามีความเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมนี ้ดังนั้น
กรรมการท่ีมีมีส่วนไดเ้สียในวาระนีไ้ดแ้ก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์และนาย
สิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดข้ออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาต่อไป 

ประธานฯ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ตลอดเวลาท่ีไดม้ีการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีทาํใหม้ีความเจริญกา้วหนา้นัน้ 
บริษัทฯ ไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้รอบ ขั้นตอนของกฎหมายและความยุติธรรม โดยไม่ไดม้ีเร่ืองผลประโยชนอ่ื์นใด นอกจาก
คาํนึงถึงกิจการของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ แต่ในเร่ืองของธุรกิจบางครัง้ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะอยู่ในกรอบของการ
ควบคุมและการกาํกบัดูแลเสมอ ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ก็มีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีกาํกับดูแลมาโดยตลอดในทุกขัน้ตอน ในส่วน
การปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ไดเ้ป็นการตดัสินโดยคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว แต่จะมีท่ีปรกึษาท่ีเป็นอิสระท่ี
จะใหค้าํแนะนาํ ซึ่งท่ีปรกึษาอิสระนัน้ย่อมตอ้งมีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่แลว้  

นางวันทนา เพชรฤกษว์งศ ์ท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อผูถื้อหุน้ว่า ในเร่ืองรายละเอียดของการ
คาํนวณตน้ทุนการเงินถวัเฉล่ีย (WACC) จะปรากฏอยูใ่นรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้แลว้ ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการหาอตัราคิดลดคิด โดยคิดจากตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ีย หรือ WACC ว่าอยู่ท่ีเท่าไร ซึ่งจะ
สะทอ้นถึงความเส่ียงของโครงการอีกดว้ย โดยมลูคา่ WACC ท่ีคาํนวณไดอ้ยู่ท่ี 8.68% นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระได้
มีการจดัทาํ Sensitivity ซึ่งวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้จากการเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลด  ซึ่งจะทาํใหไ้ดช้่วงราคาหุน้
ท่ีเหมาะสมจากการคาํนวณ สาํหรบัการทาํประมาณการกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีรายละเอียดว่าในส่วนของโครงการมี
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การประมาณการมาจากสมมติฐานอะไรบา้ง ซึ่งไดม้ีการเปิดเผยรายละเอียดในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระท่ีแนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับราคาเป้าหมายของบริษัทฯ ตามบท
วิเคราะห ์ท่ีไดม้ีการประเมินนัน้  ราคาเป้าหมาย (Target Price) ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีบอกว่าราคาตอ้งเป็นราคามาตรฐาน เพราะราคา
ดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดและหลายปัจจยั กล่าวคือ ในแต่ละสภาวะก็จะมีหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้  

ในเร่ืองของขอ้เสนอในการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์าก FPT นัน้ เน่ืองดว้ยบริษัทฯ และคณะกรรมการไดร้บัขอ้เสนอ
จาก FPT และไดน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณา โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีท่ีปรกึษาทางการเงนิอิสระเพ่ือให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในการกาํหนดราคาเสนอซือ้หุ้น เน่ืองจาก FPT ก็ตอ้งจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาในเร่ืองการกาํหนดราคาเสนอซือ้ดงักล่าวใหม้ีความเหมาะสม ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจงึพยายามหาจดุท่ีเป็นธรรม
และสมเหตสุมผล โดยท่ีหากกาํหนดราคาเสนอซือ้ท่ีสงูไปก็จะไปกระทบตวัผูซ้ือ้ และหากกาํหนดราคาเสนอซือ้ตํา่ไปก็จะกระทบ
ตวัผูข้าย ทัง้นี ้ในเร่ืองการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะกระทบกับผูถื้อหุน้ราย
ย่อย ซึ่งทางออกก็คือ ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หุน้จากนกัลงทนุทั่วไป ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อาจจะพิจารณานาํเงินท่ีขายหุน้
บรษิัทฯ ไปซือ้หุน้ FPT ก็ไดเ้พราะว่าบรษิัทฯ มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของ FPT  

ในเร่ืองราคาเสนอซือ้ ณ ขณะท่ีบริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจาํกดั ในราคา 7.25 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งมีราคาถูก ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มองมมุบวก ผูถื้อหุน้ก็จะเห็นความตัง้ใจท่ีดีของบริษัทฯ การท่ีบริษัทฯ มีการเขา้ทาํรายการ 
M&A หรือ Mergers and Acquisitions ย่อมเกิดขึน้ไดห้ากขอ้เสนอนัน้เป็นประโยชนก์ับบรษิัทฯ ซึ่งหากกลุ่ม Frasers ไม่ไดเ้ขา้
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตัง้แต่ตน้ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะไม่เติบโตถึงวนันี ้ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้ศรทัธาในบริษัทฯ ศรทัธาใน
กลุ่มเจา้ของ ผูถื้อหุน้ก็สามารถเขา้ถือหุน้ใน FPT ไดเ้ช่นกนั  

 ในส่วนของรายไดร้วมของบริษัทฯ ท่ีมีการเติบโตขึน้เร่ือยมา ก็ส่งผลต่อราคาหุน้เช่นกัน หากพิจารณามองมมุ
บวกว่าทางคณะผูบ้ริหารไดเ้ขา้มาบริหารและปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหด้ีขึน้ ในส่วนของคาํถามเก่ียวกับ AWC ว่า ทาํไม AWC 
สามารถกาํหนดราคาไดร้ะดบันัน้ หากพิจารณาลกัษณะของตลาดทนุ ก็จะพบว่า นกัลงทนุนิยมหุน้ท่ีมีขนาดกิจการใหญ่ ดงันัน้ 
เมื่อพิจารณาในส่วนของบริษัทฯ ก็คาดว่าเมื่อไปรวมกบั FPT ทัง้หมดแลว้ FPT มีการขยายธุรกิจ ก็อาจจะมีโอกาสใกลเ้คียงไป
ในทิศทางนัน้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งติดตามต่อไป 

ในประเด็นเร่ืองการปรบัลดราคา หากพิจารณาราคาหุน้ในกลุ่มอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีมลูค่าลดลงมาในตลาดทุน ก็
มีการพดูถึงกนัว่าเพราะนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้อปุทานของคอนโดมิเนียมท่ีออกมาขายเยอะขึน้ ซึ่งส่งผล
กระทบทัง้ภาคส่วนธุรกิจ  

นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้FPT ซึ่งเป็นผูท้าํคาํเสนอซือ้ไม่ถือว่าเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ด ้

นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในการทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทฯ ครัง้แรก โดย 
FPT เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2562 โดยกาํหนดราคาเสนอซือ้หุน้ละ 8.50 บาท แต่เหตุใดบทวิเคราะหข์องบริษัท หลักทรพัย ์
เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดว้ิเคราะหว์่าราคาเป้าหมายของบรษิัทฯ คือราคา 13.6 บาทต่อหุน้ 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงว่า การวิเคราะหร์าคาเป้าหมายดงักล่าว เป็นงานดา้น
วิจยั โดยพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ แต่ในการพิจารณาราคาท่ีเหมาะสมในครัง้นี ้บริษัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มารบัหนา้ท่ีโดยฝ่ายงานทางดา้นวาณิชธนกิจ ซึ่งใหม้มุมองในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
เพ่ือประเมินมลูค่าหุน้ของบรษิัทฯ ในสถานการณช์่วงนัน้ๆ 
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นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกับราคาเสนอซือ้ท่ี 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะมีการ
ปรบัลดราคาเมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลอีก 0.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งถา้เป็นกรณีปกติไม่ใช่การเพิกถอนหุน้ การหกัเงินปันผลออกจาก
ราคาเสนอซือ้นั้น ผูถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะถือหุน้ต่อและไม่ขายหุน้ได ้แต่ในกรณีนีเ้ป็นการเสนอซือ้เพ่ือเพิกถอนหุน้ จึงขอ
เสนอใหไ้ม่นาํเงินส่วนท่ีบรษิัทฯ จ่ายปันผลไปหกัออกจากราคาเสนอซือ้หุน้ และไดส้อบถามว่า มีกฎเกณฑใ์ดหรือไมท่ี่กาํหนดให้
ผูท้าํคาํเสนอซือ้ตอ้งปรบัลดราคาเสนอซือ้หากมีการจ่ายเงินปันผล มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นความผิด ซึ่งหากไม่มี ก็ประสงคใ์หท้าํ
คาํเสนอซือ้ท่ีราคา 8.55 บาทต่อหุน้ นอกจากนี ้ยงัไดแ้สดงความเห็นเพ่ิมเติมว่าหากเป็นการแลกหุน้ (Share Swap) ผูถื้อหุน้จะ
ไม่มีขอ้ขอ้งใจในประเด็นนี ้

นางสุดใจ วุฒิศักดิศิ์ลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตใุดผูท้าํคาํเสนอซือ้จึงไม่เสนอใหม้กีารแลกหุน้ของบรษิทัฯ กบั
หุน้ของ FPT ตวัอยา่งเช่น การแลกหุน้ GOLD กบั FPT ในอตัรา 1 ต่อ 1 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ใน FPT 

นายมนตรี ศรไพศาล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเก่ียวกับการทาํคาํเสนอซือ้โดยการแลกหุน้ (Share 
Swap) ว่าเน่ืองจากบรษิัทฯ เหลือผูถื้อหุน้รายย่อยประมาณรอ้ยละ 5 ผูท้าํคาํเสนอซือ้จึงทาํคาํเสนอซือ้หุน้ดว้ยเงินสด ส่วนผูถื้อ
หุน้ท่ีไดร้บัเงินสดแลว้ ผูถื้อหุน้ก็สามารถไปซือ้หุน้ของ FPT ในราคาตลาดได ้ซึ่งเป็นการแลกหุน้ไดด้ว้ยตนเอง  

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ภายหลงัการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจในลกัษณะไหน เน่ืองจากตนมีความเชื่อมั่นในผูบ้ริหารของ
บรษิัทฯ และเพราะเหตใุด บรษิัทฯ จึงมีมตปิระกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองการปรบัลดราคาเสนอซือ้ 

นายสมบูรณ ์วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามว่าการจ่ายเงินปัน
ผล เป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า กรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองของการเงิน ธุรกิจ และผลประโยชนใ์นการประกอบกิจการ
ตามขัน้ตอนและระบบในการดาํเนินงาน 

ประธานอาํนวยการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ทิศทางในการดาํเนินธุรกจิ ถือเป็นอีกบทบาทหน่ึงของคณะกรรมการของ 
FPT ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายท่ี FPT กาํหนด ซึ่งในบางเร่ืองก็อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้คณะกรรมการและ
กรรมการอิสระไดใ้ชค้วามละเอียดรอบคอบในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณท่ี์ไม่ปกติ ซึ่งตอ้งพิจารณาเป็น
พิเศษถึงความเหมาะสม และประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายย่อย ในส่วนความชดัเจนว่าบรษิัทฯ จะเติบโต
อย่างไรนัน้ ยงัไม่สามารถใหร้ายละเอียดได ้แต่ไดเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นในการท่ีกลุ่ม Frasers จะใช ้FPT เป็นแพลตฟอรม์ เพ่ือทาํ
ให ้FPT เป็น Fully Integrated Property Company ซึ่งทางผูบ้ริหารก็ยังมีความตัง้ใจ แลว้ก็ตอ้งขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้ห้
ความไวว้างใจตลอด แลว้คณะกรรมการก็ยงัจะพยายามทาํต่อไปในอนาคต 

นางสุดใจ วุฒิศักดิศิ์ลป์ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ตน้ทนุส่วนไหนท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณส่วนต่างเพ่ือเสียภาษี และ
จะตอ้งเสียภาษีจาํนวนเท่าใด เพราะว่าตน้ทนุของผูถื้อหุน้แต่ละคนไม่เท่ากนั 

นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ตน้ทุนการไดม้าเพ่ือคาํนวณภาษีตอนท่ีมีการขายหุน้คือ
ตน้ทุนท่ีผูถื้อหุน้ไดซ้ือ้มาจริงในขณะนัน้ ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีการขายหุน้บริษัทฯ ภายหลงัจากการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปแลว้ ผูถื้อหุน้ก็ตอ้งใชต้น้ทนุท่ีซือ้มาจรงินาํไปลบกบัราคาขายหุน้ ซึ่งหากเป็นการ
ขายท่ีไม่มีกาํไรก็จะไม่ตอ้งเสียภาษี แต่หากมีกาํไร ผูถื้อหุน้ก็ตอ้งเสียภาษีในส่วนของกาํไรจากการขายหุน้ 

นางอุษณีย ์คงธนภักดี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในกรณีซือ้หุน้มาในราคาท่ีแตกต่างกัน หากไม่ขายหุน้ดงักล่าว
ทัง้หมด เช่น มี 1,000,000 หุน้ ขายท่ีราคา 8.55 บาท ในส่วน 500,000 หุน้แรก มีตน้ทนุการไดม้า 5 บาท และในส่วน 500,000 
หุน้ท่ีเหลือ มีตน้ทนุการไดม้า 10 บาท ในกรณีนีจ้ะคิดคาํนวณภาษีจากตน้ทนุใด 
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นายวรฐ วนการโกวิท ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถหาราคาตน้ทนุได ้เคยมีกรณีท่ี
กรมสรรพากรไดแ้นะนาํใหใ้ชม้ลูค่าทางบญัชีเป็นหลกั อย่างไรก็ดี กรณีดงักล่าวแนะนาํใหป้รกึษากรมสรรพากรเป็นรายกรณีไป 

ประธานฯ เห็นว่าท่ีประชุมไดถ้ามและตอบคาํถามเก่ียวกับวาระนีเ้ป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ และในขณะนี้
คาํถามท่ีมี เป็นลกัษณะของกรณีรายบุคคล ในเร่ืองเก่ียวกับภาษีต่าง ๆ จึงขอใหท่ี้ปรกึษาทางการเงินและท่ีปรกึษากฎหมาย
ช่วยอนเุคราะหต์อบคาํถาม สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการคาํแนะนาํเป็นส่วนตวั หลงัการประชมุผูถื้อหุน้  

ในการนี ้ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุรบัทราบความเห็นเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าว ซึ่งในวาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพ่ือรบัทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการมอบอาํนาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นเร่ืองต่อเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นเร่ืองการพิจารณาอนมุตัิ
การเพิกถอนหุน้ของบรษิทัฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนของความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ กรรมการอิสระไดพิ้จารณารายละเอียดเก่ียวกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ และความเห็นของ
ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และมีความเห็นสอดคลอ้งกับท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้    
ผูถื้อหุน้ควรพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ 
ดว้ย โดยการตดัสินใจสดุทา้ยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

นอกจากนีค้ณะกรรมการ ฯ (ยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) เห็นสมควรมอบหมาย นายธนพล ศิริธนชยั และ
นายสมบูรณ ์วศินชชัวาล มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียด และ/หรือดดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการขอ
เพิกถอนหุน้ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้รวมถึงเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้
เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปโดยสะดวกและเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  

 
(1) การกาํหนดรายละเอียด แกไ้ข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ขอ้ตกลง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนญุาต ขอผ่อนผนั ยื่นเอกสารใด ๆ  และการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน

ท่ีมีอาํนาจกาํกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และบุคคลหรือองคก์ร

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นกับการเพิกถอนหลกัทรพัย ์รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

และรายละเอียด ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของ

หน่วยงานดงักล่าว และ  

(3) การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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 ผูถื้อหุน้รายย่อย สอบถามว่า ผูถื้อหุน้สามารถขายหุน้ขายเพียงบางส่วนไดห้รือไม่ และบรษิัทฯ จะมีการจ่ายเงิน
ปันผลหรือไม ่และผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้เมื่อใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ท่ีจะจัดขึน้ในเดือนมกราคม 2563 จะมีการ
พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ  

นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ผูท้าํคาํเสนอซือ้จะทาํคาํเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เมื่อเงื่อนไขท่ีผูท้าํคาํเสนอซือ้ไดก้าํหนดสาํเรจ็ครบถว้นแลว้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนีห้รือไม่ 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิการเพิกถอน
หุน้ของบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประธานฯ ไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เกินรอ้ยละ 
10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้และมีมติอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เกินรอ้ยละ 
10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติ จาํนวนผู้ถือหุน้ 
(ราย) 

จาํนวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที่
ออกจาํหน่ายแล้วทัง้หมดของ

บริษัทฯ 
เห็นดว้ย 215 ราย 2,208,643,962 เสียง 95.0478 
ไม่เห็นดว้ย 57 ราย 26,156,440 เสียง 1.1256 

จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

2,323,720,000 หุน้ 

งดออกเสียง 3 ราย 24,800 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียก
ประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่ทราบว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์
จะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 
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เมื่อท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชมุ 
และไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

ลงชื่อ             วนัชยั  ศารทูลทตั           ประธานกรรมการ/ 

 (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)      ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงชื่อ              ธนพล   ศริิธนชยั    ประธานอาํนวยการ 

      (นายธนพล   ศิรธินชยั) 

 

ลงชื่อ           ปรศันยี์  สรุะเสถียร         เลขานกุารบรษิัท/ 

                                   (นางสาวปรศันีย ์ สรุะเสถียร)     ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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