รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2562-63
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ประชุมวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต

สิรวิ ฒ
ั นภักดี

3.
4.
5.
6.
7.

พัวสกุล
สิรวิ ฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรียงไกร
ศิรธิ นชัย

นายอุดม
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม:
1. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
2. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
4. นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา
5. นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา / ประธานกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธาน
อํานวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายมนตรี
ศรไพศาล
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
2. นางวันทนา
เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวรฐ
2. นายอภิศกั ดิ์

วนการโกวิท
พิชิตการค้า

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วรฐ ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วรฐ ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2561-62 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
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ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
โดยบริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562-63
(Record Date) ในวันจันทร์ท่ี 7 ตุลาคม 2562
บริษัทฯ มีทุนชําระแล้วเป็ นเงินทั้งสิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 4.75 บาท คิดเป็ น
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด จํานวน 2,323,720,000 หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดจํานวน 3,992 ราย โดยในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562-63 นี ้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 149 ราย ถื อหุ้นรวมกันเท่ า กับ
16,097,832 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.6928 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และมีผรู้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
จํานวน 64 ราย ถือหุน้ รวมกันเท่ากับ 2,217,146,535 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.4137 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษั ท ฯ รวมมี ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม ด้ว ยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะทั้ง สิ น้ จํา นวน 213 ราย ถื อ หุ้น รวมกัน ทั้ง หมด
2,233,244,367 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 96.1064 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 7 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด) ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม
จากนั้น ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ นายธนพล ศิ ริ ธ นชัย กรรมการและประธานอํา นวยการ (“ประธาน
อํานวยการ”) ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทราบ ดังนี ้
• ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
• ถ้ามีผถู้ ือหุน้ ใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงด
ออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผถู้ ือ
หุน้ ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้
ที่เห็นด้วยหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดย
การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ที่ตอ้ งได้รับมติอนุมัติดว้ ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคํานวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่งดออกเสียง
(2) วาระพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นวาระที่ตอ้ งได้รบั มติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่ออก
และจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ เกินร้อย
ละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนน
เสียงจากจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
• ในวาระที่ 2 จะไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรือบัตรเสีย ไม่นบั เป็ นคะแนน
(1) บัตรลงคะแนนที่มกี ารทําเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
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(2) บัตรลงคะแนนที่มกี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
(3) บัตรลงคะแนนที่มกี ารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ
(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม
(สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึน้ แล้วผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงานเฉพาะในวาระที่เข้ามาประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านัน้ )
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญนายอภิศกั ดิ์ พิชิตการค้า ตัวแทนจาก บริษัท วรฐ ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทําหน้าที่ดแู ลและตรวจสอบให้
การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบี ย นและได้เ ชิ ญ อาสาสมัค รตัว แทนผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ ว มเป็ น พยานในการนับ คะแนนเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง ในการนี ้
นางสาวสิรพิ ร อนันต์พนากุล ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้อาสาเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมดําเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ ถือ หุ้น ประจําปี 2562 ครั้ ง ที่ 26 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่อ วันที่ 17
มกราคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จํานวนผู้ถือหุน้
(ราย)

เห็นด้วย
221 ราย
ไม่เห็นด้วย
6 ราย
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
5 ราย
บัตรเสีย
0 ราย

ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2,233,121,635 เสียง
99.9937
141,500 เสียง
0.0063
2,233,263,135 เสียง

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1,351,800 เสียง
0 เสียง
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วาระที่ 2

รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
จํากัด ในฐานะผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิรธิ นชัย ประธานอํานวยการ เป็ นผูช้ แี ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้

ประธานอํานวยการ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (“FPT” หรือ “ผู้ทําคําเสนอซื้อ”) ถึงความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ
เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
• ภายหลังการเข้าทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจในครัง้ ก่อน ซึ่งเสร็จสิน้ ในวันที่ 8 สิงหาคม
2562 FPT ได้เข้าเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 FPT ถื อหุ้นในบริษัทฯ
จํานวนรวมทั้งสิน้ 2,207,603,101 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 95.0029 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
• FPT แจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้ หมด เพื่อทําการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซือ้ 8.55 บาท
ต่อหุน้ โดย FPT อาจปรับราคาเสนอซือ้ ได้หาก (1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือ (2) บริษัท
ฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ซ่งึ ส่งผลให้จาํ นวนหุน้ เพิ่มขึน้ หรือลดลง หรือ (3) บริษัทฯ มีการให้สิทธิ
ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามส่วนจํานวนหุน้ ที่ถือ
อยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทัง้ นี ้ เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562-2663 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2562 ได้มีมตินาํ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ครัง้ ที่ 27 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ ใน
วันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562
ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รบั แจ้งจาก FPT ว่าในการเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ส่งผลให้ราคาเสนอซือ้ อาจ
มีการปรับลงตามจํานวนเงินปั นผล หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังการปรับลดลงดังกล่าวจะเท่ากับหุน้ ละ
8.07 บาท อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีขึน้ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ไม่
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ราคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ จะเป็ นราคาหุน้ ละ 8.55 บาทตามเดิม
• FPT จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าํ เร็จครบถ้วน
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่าย
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของ บริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ
(2) จะต้องได้รบั อนุมตั ิ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน
ผูถ้ ือหุน้ กู้ และคู่สญ
ั ญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีจาํ เป็ น)
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เนื่องจาก FPT มีความประสงค์ท่ีจะเข้าซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนที่เหลือทัง้ หมด และ ไม่มีนโยบายที่จะลด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดําเนินการให้สดั ส่วนการกระจาย
การถือหุน้ รายย่อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีผถู้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150
ราย และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วทัง้ หมดของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้
เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 6/2561-62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยความเห็นชอบของ
กรรมการอิสระ ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอแนะความเห็น และชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ในแง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะเสีย
โอกาสในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถระดมทุนด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตได้ เช่น การใช้กระแสเงินสด
จากการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการขยายกิจการในอนาคต การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
การออกและเสนอขายตราสารหนีต้ ่อผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ รวมถึงบริษัทฯ อาจจะขอรับการสนับสนุน
ทางด้านการเงินที่จาํ เป็ นจาก FPT ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย
ในการนี ้ ประธานอํานวยการ ได้เชิญนายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชีแ้ จงและเสนอแนะความเห็นต่อผูถ้ ื อหุ้นของบริษัทฯ เกี่ ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระที่ 3
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชแี ้ จงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างของกลุ่ม FPT เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักธรรมาธิ บาลของตลาดทุน และได้มีการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.50 บาทต่อหุน้ ส่งผลให้ FPT ถือหุน้ ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 95 ซึ่งทําให้
บริษัทฯ อาจขาดคุณสมบัติในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการกระจายการถือหุน้
รายย่อย หรือ Free Float ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาํ หนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องดํารงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือ
หุน้ โดยจะต้องมีผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักของธรรมาภิบาล ทางกลุ่ม FPT ได้ขอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นต้องระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก
ต่อไป
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ในการกําหนดราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่กาํ หนด โดย FPT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มี
ความเห็นว่าช่วงราคาที่เหมาะสมคือ 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้ ถือเป็ นราคาที่
อยู่ในช่วงราคายุติธรรม นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชีแ้ จงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอัตราหุน้ ละ
0.48 บาท ว่าในกรณีท่ีท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ราคาเสนอซือ้ จะมีการปรับลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคา
เสนอซือ้ ดังกล่าวยังมีความสมเหตุสมผล แต่หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ราคา
เสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ จะเป็ นราคาหุน้ ละ 8.55 บาทตามเดิม
เหตุผลและความจําเป็ นทีบ่ ริษัทฯ ควรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
•
•
•

บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นในการระดมทุนโดยตรง ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุล
อํานาจและการควบคุมกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยถือหุน้ ของบริษัทฯ รวมกันเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 เท่านัน้ ซึ่งน้อย
กว่าร้อยละ 15 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ทําให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การดํารงสถานะในเรื่องของการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อย ประกอบกับ FPT ไม่มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ของตนอย่างมีนยั สําคัญ
ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุน้ รายย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดาํ รงสถานะ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
•
•
•
•

ผูถ้ ือหุน้ จะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการลงทุนอาจถูกจํากัดเพียงในรูปแบบเงินปั นผลเป็ นหลัก
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี ท่เี กิดจากกําไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) สําหรับผูล้ งทุนบุคคลธรรมดา โดย
หากผูถ้ ือหุน้ บุคคลธรรมดาขายหุน้ แล้วมีกาํ ไรจะต้องเสียภาษี
ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างจํากัด

ภายหลังจากการพิจารณาแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลง
มติอนุมตั กิ ารเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ นายมนตรี ศรไพศาล ได้มอบหมายให้นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ชีแ้ จงรายละเอียดของความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ภาพรวมของการทํารายการ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ เพื่อเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2562 จาก FPT
บริษัทฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้ โดย FPT จะทําคําเสนอซือ้ หุน้ ที่เหลือทัง้ หมด
ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอซือ้ 8.55 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี ้ ตามที่ FPT ได้มีการแจ้งการปรับราคาการทําคําเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ว่าอาจจะมีการปรับราคาเสนอซือ้ เป็ น 8.07 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการปรับ
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ลดตามจํานวนเงินปั นผลที่บริษัทฯ จะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึน้ อยู่กบั มติของที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่จะอนุมตั ิต่อไป
อนึ่ง ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ซึ่งยังไม่ได้คาํ นึงถึงการจ่ายเงินปั นผลที่อาจเกิดขึน้
ก่อนหรือระหว่างการทําคําเสนอซือ้ โดยราคาเสนอซือ้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมด
ของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหุน้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 กันยายน
2562 จาก FPT ที่ราคา 8.55 บาทต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีราคาเสนอซือ้ อาจมีการปรับลดลงตามจํานวนเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
หากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.48 บาท โดยราคาเสนอซือ้ หุน้ ของ
บริษัทฯ ภายหลังการปรับลดเงินปั นผลดังกล่าวจะเท่ากับหุน้ ละ 8.07 บาทต่อหุน้ นัน้ ในการพิจารณาช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่
เหมาะสมซึ่งปรับปรุงด้วยการหักมูลค่าเงินปั นผลที่ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั จากช่วงราคาหุน้ ของบริษัทฯ ที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ราคาเสนอซือ้ ที่อาจมีการปรับลดลงตามจํานวนเงินปั นผลเป็ น 8.07 บาทจะยังอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
ในส่วนของกําหนดการที่สาํ คัญ มีรายละเอียดดังนี ้
-

คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ จะมีการนําส่งแบบคําขอถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่องของการเพิก
ถอนหลักทรัพย์
คาดว่าภายในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุมตั ิคาํ ขอถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ซึ่งจะเกิดขึน้ หลังจากการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนีส้ าํ เร็จครบถ้วน
-

-

ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ของบริษัทฯ มี ม ติ อ นุมัติ การเพิ กถอนหุ้นของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
หุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จะต้องได้รบั อนุมตั ิ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละคู่สญ
ั ญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่จี าํ เป็ น)

ทัง้ นี ้ หากเงื่อนไขข้างต้นสําเร็จครบถ้วนแล้ว ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะดําเนินการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อการเพิก
ถอนหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไป
2. ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขของรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาหุน้ ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี ้
1. วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 7.21 บาท
ต่อหุน้
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินสะท้อนมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าตลาด มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุ งจากมูลค่าจํานวน
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3.

4.
5.
6.

โครงการต่าง ๆ โดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ รวมทัง้ ทรัพย์สินที่มลู ค่าตลาดเทียบเคียงได้เท่ากับ 8.55 บาท
ต่อหุน้
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (Price to EPS Ratio Approach) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทียบเคียง
จากอัตราส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่มคี วามใกล้เคียงในเชิงธุรกิจและขนาดของมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
และพิจารณาจากกําไรจาก 12 เดือนล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.93 บาทต่อหุน้ การคํานวณราคาหุน้
ด้วยวิธี P/E จึงอยู่ระหว่าง 6.31 – 8.03 บาทต่อหุน้
วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
อยู่ระหว่าง 6.59 – 7.74 บาทต่อหุน้ (คํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 7.21 บาทต่อหุน้ )
วิธีมลู ค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักย้อนหลัง ซึ่งมีมลู ค่า
อยู่ระหว่าง 8.01 – 9.34 บาทต่อหุน้
วิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ (Sum-of-the-Parts) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประเมินจากมูลค่าของแต่ละ
Business Unit ของบริษัทฯ โดยวิธีหลักที่ใช้ ได้แก่ วิธี Discounted Cash Flow เป็ นการคิดส่วนลดของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ราคาที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อ
หุน้

จากวิธีประเมินมูลค่าหุน้ ข้างต้นนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี วิธี
มูลค่าตามราคาตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ เป็ นวิธีท่เี หมาะสมในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญของบริษัทฯ ซึ่งช่วงราคา
ที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้ ทัง้ นี ้ หากเทียบเคียงราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งอยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 7.61 - 9.57 บาทต่อหุน้ ก็ถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม หรือหากมีการปรับลดราคาเสนอซือ้ โดยหักเงินปั นผลใน
อัตรา 0.48 บาทต่อหุน้ ราคาเสนอซือ้ ที่มีการปรับลดเท่ากับ 8.07 บาทต่อหุน้ ก็จะยังอยู่ในช่วงราคาที่ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสมหลังจากปรับลดด้วยเงินปั นผลที่จะมีการจ่าย
3. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เหตุผลและความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• ราคาเสนอซื อ้ ที่ 8.55 บาทต่ อ หุ้น ที่ เ สนอโดย FPT มี ค วามเหมาะสม และเป็ น ราคาที่ อ ยู่ใ นช่ ว งราคา
เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี วิธีมลู ค่าตามราคา
ตลาด และวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ ซึ่งช่วงราคาเหมาะสมดังกล่าวอยู่ในช่วง 7.61 – 9.57 บาทต่อหุน้
• บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นในการระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถระดมเงินทุน โดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ และถึงแม้
บริษัทฯ จะไม่ได้มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป บริษัทฯ ก็ยงั สามารถระดม
ทุนโดยการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีต้ ่อผูล้ งทุนสถาบัน และ/
หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ รวมถึงการใช้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานภายในเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
และการขยายกิจการในอนาคต อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีจาํ เป็ นและมีความเหมาะสม บริษัทฯ อาจขอรับการ
สนับสนุนทางการเงินที่จาํ เป็ นจาก FPT ซึ่งเป็ นบริษัทแม่ได้
• เนื่องจากปั จจุบนั FPT ถือหุน้ ของบริษัทฯ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 95 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่าย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถถ่วงดุลอํานาจและการ
ควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ ทั้งนี ้ FPT สามารถควบคุมทิศทางการดําเนินธุรกิจและกําหนด
นโยบายสําคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทงั้ หมด ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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• ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ท่กี าํ หนด ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติในการดํารงสถานะ
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การกระจายการถือหุน้ รายย่อย ตามหลักเกณฑ์การดํารง
สถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่ครบถ้วน
ตามที่กาํ หนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของเกณฑ์ในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถผ่อนผันการขาดคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุน้ โดยให้บริษัทฯ จะต้องดําเนินการกระจายการถือหุน้ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ดาํ รง
สถานะภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาในการนําส่ง รายงานการกระจายการถื อหุ้น ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด แต่เนื่องจาก FPT ยังไม่มีแผนที่จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญ จึงทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่สามารถแก้ไขเรื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ตามเกณฑ์ดาํ รงสถานะของบริษทั จดทะเบียนได้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
• ผู้ถือหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการชือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุน้ ของบริษัทฯ จะไม่สามารถซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ ขายหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและ
คล่องตัว
• ข้อจํากัดในการได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ของบริษัทฯ ที่ผถู้ ือหุน้
จะได้รบั จะถูกจํากัดเพียงในรูปแบบเงินปั นผล ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอนาคตของบริษัทฯ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ FPT ในฐานะผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ผลตอบแทนจาก
กําไรจากการขายหุน้ อาจลดลง เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีตลาดรองในการซือ้ ขายและไม่มีราคา
อ้างอิงเพื่อการซือ้ ขาย
• ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี ท่ีเกิดจาก
กําไรจากการขายหุน้ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป
• การได้รับ ข้อ มูล และ/หรื อ สารสนเทศของบริษัท ฯ จะลดน้อ ยลง เนื่ อ งจากภาระหน้าที่ ในการเปิ ดเผย
สารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ สิน้ สุดลง โดยภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อาจจะได้รบั ข้อมูลที่จาํ กัด
อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริษัทย่อยของ FPT ซึ่งมีหน้าที่จดั ทําและ
เปิ ดเผยข้อมูลในฐานะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลงมติอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเหตุผลที่สาํ คัญ ดังนี ้
• ราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ หรือราคาเสนอซือ้ ที่มีการปรับลดตามเงินปั นผลที่จ่าย จะยังอยู่ในช่วง
ราคาที่เหมาะสมตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าที่เหมาะสมไว้ นอกจากนี ้ ราคาเสนอซือ้ ที่
8.55 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาสูงสุดของราคาที่คาํ นวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีสาํ นักงาน ก.ล.ต.
กําหนด โดยอ้างอิงจากจดหมายแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ FPT ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ลง
วันที่ 20 กันยายน 2562
• บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นจะต้องระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง
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• บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของ FPT ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถถ่วงดุลอํานาจและการ
ควบคุมกิจการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้
• บริษัทฯ ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการดํารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําให้
ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามโดยสรุปใจความสําคัญได้ดงั นี ้
นางสาวยุพิน ธาตรีธร ผูถ้ ือหุน้ ได้ช่ืนชมถึงความสามารถของทีมผูบ้ ริหารบริษัทฯ และมีความต้องการจะถือ
หุน้ ของบริษัทฯ สืบต่อไป สอบถามและแสดงความเห็น ดังนี ้
• ได้แสดงความเห็นว่า ราคาเสนอซือ้ นีเ้ ป็ นราคาที่ทาํ ให้ตนขาดทุน โดยประสงค์จะได้รบั เงินปั นผลเพื่อเป็ น
รายได้หลังเกษี ยณ เป็ นไปได้หรือไม่ท่ีผถู้ ือหุน้ รายย่อยจะไม่ขายหุน้ ในราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคา
เสนอซือ้ ที่ทาํ ให้ขาดทุนและไม่เป็ นธรรม
• ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุน้
รายย่อยจะยังคงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ต่อไปหรือไม่
• ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์แล้ว บริษัทดังกล่าวยังคง
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนของบริษัท จึงทําให้ผถู้ ือหุน้
ได้รบั ข้อมูลงบการเงินอย่างเดิม จึงอยากให้บริษัทฯ ปฏิบตั อิ ย่างเดิมเช่นกัน
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ภาวะของตลาดหุน้ มีขนึ ้ มีลง ผูถ้ ือหุน้ ที่ซอื ้
หุน้ แล้วราคาอาจจะลดลงมา เนื่องจากหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นจํานวนมากมีการปรับตัวลง ดังนัน้ ในบางครัง้ คําแนะนําใน
การลงทุน ทางบริษัทหลักทรัพย์อาจจะมีคาํ แนะนําให้เปลี่ยนตัวหุน้ (Switch) กล่าวคือ ขายหุน้ ตัวนี ้ แม้ว่าอาจจะต้องขายใน
ราคาที่ถูกกว่าที่เคยซือ้ แต่ก็สามารถไปซือ้ หุน้ ตัวอื่นที่ราคาถูกกว่าในอดีตเช่นกันและมีโอกาสการเติบโตที่ดี ซึ่งหากผูถ้ ือหุน้
เชื่อมั่นในกิจการของบริษทั ฯ ขณะนีบ้ ริษัทฯ มี FPT เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี ้ ราคาหุน้ ของ FPT อยู่ท่ีประมาณ 19 –
20 บาทต่อหุน้ แต่ปัจจุบัน ราคาหุน้ ของ FPT ลดลงมาที่ประมาณ 15 บาทต่อหุน้ จึงถือได้ว่ามีการปรับลดลงอย่างเห็นได้ชดั
ดังนัน้ หากแม้ผถู้ ือหุน้ จะซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ไว้ในราคาสูงแต่ขายได้ในราคาตํ่า แต่ปัจจุบนั ก็สามารถซือ้ หุน้ อีกตัวหนึ่งในราคาตํ่า
ซึ่งหุน้ ดังกล่าวจะมีกิจการของบริษัทฯ และยังมีกิจการอื่นๆ เป็ นบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากกลุ่ม Frasers ประกอบธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีสิงคโปร์ และมีกิจการซึ่งบริหารโดยกลุ่มผูบ้ ริหารที่ผถู้ ือหุน้ มีความเชื่อมั่น ก็อาจจะเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
พิจารณาได้ ซึ่งจะทําให้ผูถ้ ือหุน้ จะยังได้รบั เงินปั นผลเช่นเดิม ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเช่นเดิม และได้ถือหุน้ ในบริษัทที่มีขนาดใหญ่
ขึน้ และมีศกั ยภาพในการขยายกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว บริษัทฯ จะมีภาระน้อยลงในการที่จะต้องจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งแตกต่างจากหุน้ ของ FPT ซึ่งจะเป็ นหุน้ หลักหรือ
หุน้ Flagship ของกลุ่มนีใ้ นตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี ้ ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว ก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามมิให้ผถู้ ือหุน้ ถือหุน้ ในบริษัทฯ ต่อไป แต่ผถู้ ือหุน้ จะไม่ได้รบั ผลประโยชน์หลายประการตามที่ได้ชีแ้ จง
ก่อนหน้านี ้
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร (“ประธานกรรมการบริหาร”) ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผูถ้ ือหุน้
ทุกคนมีสิทธิถือหุน้ ต่อไป และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ความเชื่อมั่นกับทีมผูบ้ ริหารของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในส่วนการกํากับดูแล
บริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ก็ยงั อยู่ภายใต้กาํ กับดูแลในฐานะที่เป็ นบริษัทมหาชน แต่จะแตกต่างจากการกํากับดูแลในฐานะของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ตัง้ แต่ตน้ ปี จนถึงช่วงเวลาของการทําคําเสนอซือ้ ราคา
หุน้ บริษัทฯ อยูท่ ่ปี ระมาณ 8.4 – 8.5 บาทต่อหุน้ หากมีการปรับลดราคาเสนอซือ้ ที่มีการจ่ายเงินปั นผลออกไปแล้วเหลือ 8.07 บาท
ต่อหุน้ การถือหุน้ ในบริษัทฯ ตลอดทัง้ ปี ของผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนเป็ นศูนย์ ซึ่งตํ่ากว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า สภาวะตลาดของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยดีมากนัก โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รบั ผลกระทบในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการ
กํากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนักลงทุนจีนที่เคยเข้ามาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในไทย มี
ความต้องการลดลง สภาพของความต้องการขาย (อุปทาน) ที่อาจจะมีมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าหุน้ อสังหาริมทรัพย์หลาย ๆ ตัว
ก็ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน การที่หนุ้ ของบริษัทฯ มีราคาอยู่ในระดับนีแ้ ละยังสามารถจ่ายปั นผลได้ในจํานวนนี ้ จึงเป็ นการลงทุนที่
เป็ นธรรมหากเทียบกับหุน้ ในระดับที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
นายสุรศักดิ์ มรกตสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าได้เข้ามาซือ้ หุน้ บริษัทฯ จากการดูสื่อต่างๆ ที่แสดงว่าบริษัทฯ มีผล
ประกอบการที่ดีมาก และได้รบั เงินปั นผลดี โดยตนซือ้ หุน้ มาในราคา 10.50 บาทต่อหุน้ โดยได้แสดงความเห็นถึงราคาเสนอซือ้
8.55 บาทต่อหุน้ ว่าเป็ นราคาที่ค่อนข้างตํ่า ไม่เป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องมีมาตรฐาน จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลในการบริหารบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ากลุ่ม Frasers เป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และได้มี
การรวมกิจการกับ FPT (เดิมชื่อ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)) และมีการขยายการลงทุนโดยการ
เข้าซือ้ หุน้ ในบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริหารยืนยันว่า การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้อง
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ในการนี ้ การประเมินราคาหุน้ ก็ได้ถูกกําหนดและผ่านการพิจารณาภายใต้หลักธรร
มาภิบาลของทัง้ ในสิงคโปร์ ประเทศไทย และ FPT ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ก็ได้ประเมินตัวเลขของบริษัทฯ เองโดยกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่
กรรมการชุดเดียวกันกับ FPT ซึ่งเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซือ้ เพราะฉะนัน้ ราคาเสนอซือ้ ที่กาํ หนดจึงเป็ นไปตามสิ่งที่ประเมินได้ ซึ่งมูลค่า
ที่ประเมินได้กับต้นทุนของผูถ้ ื อหุ้นแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงประสงค์ให้ผูถ้ ือหุน้ ทําความเข้าใจถึงการทํางานของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็ นอิสระ เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ เห็นว่า คณะกรรมการมี
ความตัง้ ใจในการเสนอหลักการดังกล่าว เพื่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีดีท่ีสดุ หรือสามารถนําเสนอและอธิบายเหตุและผลในการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถโต้แย้งว่าราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวตํ่าเกินไป โดยนโยบายของบริษัทฯ ใน
วันนีอ้ าจจะต้องถูกควบคุมโดยกลุ่ม FPT ซึ่งมิได้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทํางานของบริษัทฯ ทัง้ หมด กล่าวคือ อาจจะไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วให้แย่ลง แต่การบริหารจัดการต่าง ๆ จะเกิดขึน้ ในรู ปแบบ
Growth Company ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังจะต้องดําเนินธุรกิจต่อไป ดังนัน้ การที่ผูถ้ ือหุน้ จะคิดว่าการถือหุน้ ในลักษณะ Long-term
value แต่การพิจารณาว่าเงินปั นผลที่ได้รบั จะคุม้ หรือไม่นนั้ ทางบริษัทฯ อาจจะให้คาํ ตอบได้ยาก ซึ่งในส่วนของการเพิกถอนหุน้
ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งที่จะช่วยลดธุรกรรมระหว่างกัน และ
ลดต้นทุนทางธุรกิจ เพื่อทําให้การดําเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศกั ยภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะลดมาตรฐาน
ของคุณภาพและการพัฒนาของบริษัทฯ ลง ดังนัน้ หากพิจารณาในเรื่องการประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ ในส่วนนีบ้ ริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ช่วยกันตรวจสอบได้ แต่บริษัทฯ ประสงค์ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงของการเพิกถอนหุน้ ของ
บริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนคณะผูบ้ ริหารก็ตอ้ งรับฟั งคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้
จากผลคะแนนเสียง แต่ในส่วนการทํางาน ตนก็เชื่อมั่นว่ายังเป็ นความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่งึ พิสจู น์ตวั เองมา
ตลอดการทํางานในบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลากว่า 5 – 6 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตอนที่ตนรับตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
ผลขาดทุนติดต่อกัน 5 ปี ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ก็เห็นว่าจากทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถนํามาสร้างรากฐานต่อไป
ได้อีก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ รับทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ ซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ 10 กว่าบาทแล้ว ย่อมเป็ นเรื่องสุดวิสยั ที่ผถู้ ือหุน้ ราย
ย่อยอาจจะไม่ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ กับการลงทุน ทัง้ นี ้ สิ่งที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการทําได้ คือการทําธุรกิจต่อไปเพื่อเป็ น
การรับผิดชอบเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถาม ดังนี ้
• งบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ สิน้ สุดเดือนกันยายนใช่หรือไม่ แต่ขอ้ มูลที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาราคาที่เหมาะสมที่ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ใช้ขอ้ มูลจากเดือนมิถนุ ายนใช่หรือไม่
• ข้อมูลที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาราคาที่เหมาะสม คือ เดือนมิถนุ ายน 2562 และ
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะมีการทําคําเสนอซือ้ ในปี 2563 โดยก่อนที่มีการทําคําเสนอซือ้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณ 0.48 บาทต่อหุน้ เหตุใดจึงต้อง
นําอัตราเงินปั นผลดังกล่าวมาหักลบกับราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ จาก
ข้อมูลในเดือนมิถนุ ายน 2562 ทัง้ นี ้ ราคาดังกล่าวยังคงเป็ นราคายุตธิ รรมหรือไม่
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน
ราคาหุน้ จากงบการเงินของบริษัทฯ ล่าสุด ณ ขณะที่จดั ทํารายงานความเห็น คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ชี ้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า หุ้ น ต่ า ง ๆ ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่น หุน้ มีราคาอยู่ท่ี 45 บาท และบริษัทจดทะเบียนมี
การประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 2 บาท โดย ณ วัน ก่ อ นที่ ผู้ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ไ ม่ ไ ด้สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล (Excluding
Dividend) ราคาหุน้ อาจจะอยู่ท่ี 45 บาท แต่ภายหลังจากวันที่ผซู้ อื ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั เงินปั นผลแล้ว ราคาหุน้ อาจจะลดลง
2 บาท ซึ่งก็เป็ นไปตามหลักที่เป็ นธรรม โดยหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รบั เงินปั นผลดังกล่าว จะมีราคาต่างกันเท่ากับ
จํานวนเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ซึ่งเป็ นส่วนต่างตามหลักทฤษฎีในการคํานวณ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ เป็ น
การอ้างอิงจากข้อมูล ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2562 แต่เป็ นการคํานวณราคา ณ วันที่จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงตาม
มูลค่าปั จจุบนั การเปรียบเทียบกับหุน้ อื่น ๆ ก็เปรียบเทียบที่ตวั หุน้ โดยมองสภาพ ณ วันนัน้ คือ ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปั นผล
หากเงินปั นผลน้อย ราคาหุน้ ก็จะกระทบน้อย หากเงินปั นผลมาก ราคาหุน้ ก็จะกระทบมาก ดังนั้น หลักการที่จะคํานวณนัน้
เป็ นไปตามหลักวิชาการ ตามหลักวิชาชีพ ซึ่งมีความเที่ยงตรงและเป็ นธรรมทุกประการ
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมว่า ในส่วนที่ท่ีปรึกษาการเงิน
อิสระคํานวณ คือ อ้างอิงจากส่วนของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ประเมินมูลค่าที่คาํ นึงถึงผลการดําเนินการที่เกิดขึน้ ภายหลังจากนั้นในการคํานวณ โดยทรัพย์สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 สะท้อนผลการดําเนินงานในช่วงตัง้ แต่ตน้ ปี มาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะประกอบด้วยเงินสด หรือ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ มูลค่าที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณ คือ เสมือนรวม
มูลค่าเข้ามาแล้ว โดยหากจะมีการจ่ายเงินปั นผล ก็ตอ้ งมีการหักออก อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รบั ทราบ
เรื่องของการจ่ายเงินปั นผลภายหลังจากการประเมินมูลค่าหุน้ ไปแล้ว ซึ่งได้มีการพิจารณาว่ามูลค่าของบริษัทฯ ที่สะท้อนในตัว
ราคาเสนอซือ้ จะเป็ นจํานวนเท่าไหร่ โดยยังไม่ได้คาํ นึงถึงการจ่ายเงินปั นผล
นางสุดใจ วุฒิศักดิศ์ ิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) (“AWC”) ตัง้
ราคาหุน้ เพื่อขายให้ผถู้ ือหุน้ โดยมีอตั ราส่วนทางการเงิน (Price/Earnings Per Share (P/E)) สูงเป็ นร้อยเท่า โดยอ้างว่าจะมีผล
ประกอบการที่ดีในอนาคต แต่ในส่วนของบริษัทฯ ที่ P/E ไม่ถึง 10 เท่า และผลประกอบการก็ดี เหตุใดราคาที่เสนอซือ้ จึงตํ่า ซึ่ง
ทําให้เสมือนว่าไม่ได้รบั เงินปั นผลจากการถือหุน้ ในบริษัทฯ ทัง้ ปี เนื่องจากมีการหักเงินปั นผลจากราคาเสนอซือ้ นอกจากนี ้ ใน
อดีต บริษัทฯ ก็ได้ออกและเสนอขายหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งได้แก่ กลุ่ม Frasers ในราคาประมาณ
7 บาท ต่อมากลุ่ม Frasers ก็เข้ามาซือ้ หุน้ บริษัทฯ ในราคาที่ถกู มากในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ จึงเห็นว่าไม่เป็ นธรรม เนื่องจากถือหุน้ กัน
มานานก่อนที่กลุ่ม Frasers จะเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และตนยังมองว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ต่างจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่น ดังนัน้ จึงขอให้พิจารณาในส่วนนีด้ ว้ ย
นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นว่า ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ไม่ทาํ คําเสนอซือ้ หุน้ ในราคา 9
บาทกว่า เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยต้องการให้ราคาเสนอซือ้ หุน้ สูงกว่านี ้ และไม่ควรปรับลดเพราะการจ่ายเงินปั นผล
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นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ ชื่นชมผูบ้ ริหารบริษัทฯ ที่พลิกฟื ้ นบริษัทฯ จากขาดทุนเป็ นกําไรและได้
เงินปั นผลต่อเนื่อง สอบถาม ดังนี ้
• บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ประเมินมูลค่าราคายุตธิ รรมของราคา
เสนอซือ้ โดยวิธีการคํานวณที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง การประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
(DCF) จึงสอบถามว่าในการประมาณการ Cash Flow Projection นีไ้ ด้รวมถึงกระแสเงินสดที่จะเกิดจาก
อาคารสามย่านมิตรทาวน์นีด้ ว้ ยหรือไม่ โดยราคา 8.55 บาทต่อหุน้ ได้มีการรวมมูลค่าของโครงการสามย่าน
มิตรทาวน์ รวมแล้วหรือไม่ และให้ขอ้ สังเกตว่าเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เคยให้ความเห็นในบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาเป้าหมายของบริษัทฯ
ไว้ท่ปี ระมาณ 13.6 บาทต่อหุน้
• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้คาํ นวณ Cash Flow Projection อย่างไร และใช้ตน้ ทุนทางการเงิน Weighted
Average Cost of Capital (WACC) จํานวนเท่าใด และคํานวณอย่างไร
• ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้ จงว่า FPT ถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย และมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา
เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือไม่
• เหตุใด FPT ถึงไม่เลือกวิธีการควบรวมกิจการ หรือวิธีการแลกหุน้ ไม่ใช่การทําคําเสนอซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงว่าในส่วนของการประเมินราคาได้มีการรวมมูลค่า
ของอาคารสามย่านมิตรทาวน์แล้ว ทัง้ นี ้ ในการประมาณการกระแสเงินสดที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
พิจารณามูลค่าในทุกโครงการของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อเสนอในเรื่องการเพิกถอนหุน้ จาก
FPT และได้นาํ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์จาก FPT โดยคณะกรรมการมีความพร้อมที่จะให้ผู้
ถื อหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ้ ในการเสนอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ก็เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานภายหลังการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ที่ระบุในคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดย FPT
อย่างไรก็ดี ในเรื่องการนําเสนอเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระให้ความเห็นแก่ผูถ้ ือหุน้ และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งตนและคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อาจถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี ้ ดังนั้น
กรรมการที่มีมีส่วนได้เสียในวาระนีไ้ ด้แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนาย
สิทธิชยั ชัยเกรียงไกร ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาต่อไป
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ตลอดเวลาที่ได้มีการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทาํ ให้มีความเจริญก้าวหน้านัน้
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจภายใต้กรอบ ขั้นตอนของกฎหมายและความยุติธรรม โดยไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อื่นใด นอกจาก
คํานึงถึงกิจการของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ แต่ในเรื่องของธุรกิจบางครัง้ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอยู่ในกรอบของการ
ควบคุมและการกํากับดูแลเสมอ ในส่วนของบริษัทฯ นัน้ ก็มีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กาํ กับดูแลมาโดยตลอดในทุกขัน้ ตอน ในส่วน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็ นการตัดสินโดยคณะกรรมการเพียงอย่างเดียว แต่จะมีท่ีปรึกษาที่เป็ นอิสระที่
จะให้คาํ แนะนํา ซึ่งที่ปรึกษาอิสระนัน้ ย่อมต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่อยู่แล้ว
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า ในเรื่องรายละเอียดของการ
คํานวณต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (WACC) จะปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการหาอัตราคิดลดคิด โดยคิดจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย หรือ WACC ว่าอยู่ท่ีเท่าไร ซึ่งจะ
สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการอีกด้วย โดยมูลค่า WACC ที่คาํ นวณได้อยู่ท่ี 8.68% นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
มีการจัดทํา Sensitivity ซึ่งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ซึ่งจะทําให้ได้ช่วงราคาหุน้
ที่เหมาะสมจากการคํานวณ สําหรับการทําประมาณการกระแสเงินสดของโครงการก็จะมีรายละเอียดว่าในส่วนของโครงการมี
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การประมาณการมาจากสมมติฐานอะไรบ้าง ซึ่งได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียดในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเป้าหมายของบริษัทฯ ตามบท
วิเคราะห์ ที่ได้มีการประเมินนัน้ ราคาเป้าหมาย (Target Price) ไม่ได้เป็ นสิ่งที่บอกว่าราคาต้องเป็ นราคามาตรฐาน เพราะราคา
ดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดและหลายปั จจัย กล่าวคือ ในแต่ละสภาวะก็จะมีหลายปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ในเรื่องของข้อเสนอในการเพิกถอนหลักทรัพย์จาก FPT นัน้ เนื่องด้วยบริษัทฯ และคณะกรรมการได้รบั ข้อเสนอ
จาก FPT และได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ในการกําหนดราคาเสนอซือ้ หุ้น เนื่องจาก FPT ก็ตอ้ งจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาในเรื่องการกําหนดราคาเสนอซือ้ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพยายามหาจุดที่เป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยที่หากกําหนดราคาเสนอซือ้ ที่สงู ไปก็จะไปกระทบตัวผูซ้ อื ้ และหากกําหนดราคาเสนอซือ้ ตํา่ ไปก็จะกระทบ
ตัวผูข้ าย ทัง้ นี ้ ในเรื่องการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกระทบกับผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย ซึ่งทางออกก็คือ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะต้องทําคําเสนอซือ้ หุน้ จากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจจะพิจารณานําเงินที่ขายหุน้
บริษัทฯ ไปซือ้ หุน้ FPT ก็ได้เพราะว่าบริษัทฯ มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของ FPT
ในเรื่องราคาเสนอซือ้ ณ ขณะที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจํากัด ในราคา 7.25 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งมีราคาถูก ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มองมุมบวก ผูถ้ ือหุน้ ก็จะเห็นความตัง้ ใจที่ดีของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการเข้าทํารายการ
M&A หรือ Mergers and Acquisitions ย่อมเกิดขึน้ ได้หากข้อเสนอนัน้ เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งหากกลุ่ม Frasers ไม่ได้เข้า
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ตน้ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะไม่เติบโตถึงวันนี ้ ดังนัน้ หากผูถ้ ือหุน้ ศรัทธาในบริษัทฯ ศรัทธาใน
กลุ่มเจ้าของ ผูถ้ ือหุน้ ก็สามารถเข้าถือหุน้ ใน FPT ได้เช่นกัน
ในส่วนของรายได้รวมของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตขึน้ เรื่อยมา ก็ส่งผลต่อราคาหุน้ เช่นกัน หากพิจารณามองมุม
บวกว่าทางคณะผูบ้ ริหารได้เข้ามาบริหารและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ ในส่วนของคําถามเกี่ยวกับ AWC ว่า ทําไม AWC
สามารถกําหนดราคาได้ระดับนัน้ หากพิจารณาลักษณะของตลาดทุน ก็จะพบว่า นักลงทุนนิยมหุน้ ที่มีขนาดกิจการใหญ่ ดังนัน้
เมื่อพิจารณาในส่วนของบริษัทฯ ก็คาดว่าเมื่อไปรวมกับ FPT ทัง้ หมดแล้ว FPT มีการขยายธุรกิจ ก็อาจจะมีโอกาสใกล้เคียงไป
ในทิศทางนัน้ ซึง่ เป็ นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไป
ในประเด็นเรื่องการปรับลดราคา หากพิจารณาราคาหุน้ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีมลู ค่าลดลงมาในตลาดทุน ก็
มีการพูดถึงกันว่าเพราะนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ อุปทานของคอนโดมิเนียมที่ออกมาขายเยอะขึน้ ซึ่งส่งผล
กระทบทัง้ ภาคส่วนธุรกิจ
นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงว่า ในการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือ
หุน้ คัดค้านการเพิกถอนหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้ FPT ซึ่งเป็ นผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ไม่ถือว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีไ้ ด้
นายก้องเกียรติ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครัง้ แรก โดย
FPT เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกําหนดราคาเสนอซือ้ หุน้ ละ 8.50 บาท แต่เหตุใดบทวิเคราะห์ของบริษัท หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้วิเคราะห์ว่าราคาเป้าหมายของบริษัทฯ คือราคา 13.6 บาทต่อหุน้
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงว่า การวิเคราะห์ราคาเป้าหมายดังกล่าว เป็ นงานด้าน
วิจยั โดยพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทฯ แต่ในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมในครัง้ นี ้ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มารับหน้าที่โดยฝ่ ายงานทางด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งให้มมุ มองในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ ในสถานการณ์ช่วงนัน้ ๆ
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นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับราคาเสนอซือ้ ที่ 8.55 บาทต่อหุน้ ซึ่งจะมีการ
ปรับลดราคาเมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลอีก 0.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งถ้าเป็ นกรณีปกติไม่ใช่การเพิกถอนหุน้ การหักเงินปั นผลออกจาก
ราคาเสนอซือ้ นั้น ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะถือหุน้ ต่อและไม่ขายหุน้ ได้ แต่ในกรณีนีเ้ ป็ นการเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอนหุน้ จึงขอ
เสนอให้ไม่นาํ เงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายปั นผลไปหักออกจากราคาเสนอซือ้ หุน้ และได้สอบถามว่า มีกฎเกณฑ์ใดหรือไม่ท่กี าํ หนดให้
ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ต้องปรับลดราคาเสนอซือ้ หากมีการจ่ายเงินปั นผล มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นความผิด ซึ่งหากไม่มี ก็ประสงค์ให้ทาํ
คําเสนอซือ้ ที่ราคา 8.55 บาทต่อหุน้ นอกจากนี ้ ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าหากเป็ นการแลกหุน้ (Share Swap) ผูถ้ ือหุน้ จะ
ไม่มีขอ้ ข้องใจในประเด็นนี ้
นางสุดใจ วุฒิศักดิศ์ ิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จึงไม่เสนอให้มกี ารแลกหุน้ ของบริษทั ฯ กับ
หุน้ ของ FPT ตัวอย่างเช่น การแลกหุน้ GOLD กับ FPT ในอัตรา 1 ต่อ 1 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน FPT
นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเกี่ยวกับการทําคําเสนอซือ้ โดยการแลกหุน้ (Share
Swap) ว่าเนื่องจากบริษัทฯ เหลือผูถ้ ือหุน้ รายย่อยประมาณร้อยละ 5 ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จึงทําคําเสนอซือ้ หุน้ ด้วยเงินสด ส่วนผูถ้ ือ
หุน้ ที่ได้รบั เงินสดแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ก็สามารถไปซือ้ หุน้ ของ FPT ในราคาตลาดได้ ซึ่งเป็ นการแลกหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า ภายหลังการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจในลักษณะไหน เนื่องจากตนมีความเชื่อมั่นในผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ และเพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงมีมติประกาศจ่ายเงินปั นผลซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาในเรื่องการปรับลดราคาเสนอซือ้
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามว่าการจ่ายเงินปั น
ผล เป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่องของการเงิน ธุรกิจ และผลประโยชน์ในการประกอบกิจการ
ตามขัน้ ตอนและระบบในการดําเนินงาน
ประธานอํานวยการ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ถือเป็ นอีกบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการของ
FPT ซึ่งจะเป็ นไปตามนโยบายที่ FPT กําหนด ซึ่งในบางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี ้ คณะกรรมการและ
กรรมการอิสระได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ซึ่งต้องพิจารณาเป็ น
พิเศษถึงความเหมาะสม และประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ในส่วนความชัดเจนว่าบริษัทฯ จะเติบโต
อย่างไรนัน้ ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ แต่ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่กลุ่ม Frasers จะใช้ FPT เป็ นแพลตฟอร์ม เพื่อทํา
ให้ FPT เป็ น Fully Integrated Property Company ซึ่งทางผูบ้ ริหารก็ยังมีความตัง้ ใจ แล้วก็ตอ้ งขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ให้
ความไว้วางใจตลอด แล้วคณะกรรมการก็ยงั จะพยายามทําต่อไปในอนาคต
นางสุดใจ วุฒิศักดิศ์ ิลป์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ต้นทุนส่วนไหนที่จะต้องนํามาคํานวณส่วนต่างเพื่อเสียภาษี และ
จะต้องเสียภาษีจาํ นวนเท่าใด เพราะว่าต้นทุนของผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนไม่เท่ากัน
นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงว่า ต้นทุนการได้มาเพื่อคํานวณภาษี ตอนที่มีการขายหุน้ คือ
ต้นทุนที่ผถู้ ือหุน้ ได้ซือ้ มาจริงในขณะนัน้ ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ มีการขายหุน้ บริษัทฯ ภายหลังจากการเพิกถอนหุน้ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งใช้ตน้ ทุนที่ซอื ้ มาจริงนําไปลบกับราคาขายหุน้ ซึ่งหากเป็ นการ
ขายที่ไม่มีกาํ ไรก็จะไม่ตอ้ งเสียภาษี แต่หากมีกาํ ไร ผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งเสียภาษีในส่วนของกําไรจากการขายหุน้
นางอุษณีย ์ คงธนภักดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในกรณีซือ้ หุน้ มาในราคาที่แตกต่างกัน หากไม่ขายหุน้ ดังกล่าว
ทัง้ หมด เช่น มี 1,000,000 หุน้ ขายที่ราคา 8.55 บาท ในส่วน 500,000 หุน้ แรก มีตน้ ทุนการได้มา 5 บาท และในส่วน 500,000
หุน้ ที่เหลือ มีตน้ ทุนการได้มา 10 บาท ในกรณีนีจ้ ะคิดคํานวณภาษีจากต้นทุนใด
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นายวรฐ วนการโกวิท ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถหาราคาต้นทุนได้ เคยมีกรณีท่ี
กรมสรรพากรได้แนะนําให้ใช้มลู ค่าทางบัญชีเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวแนะนําให้ปรึกษากรมสรรพากรเป็ นรายกรณีไป
ประธานฯ เห็นว่าที่ประชุมได้ถามและตอบคําถามเกี่ยวกับวาระนีเ้ ป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว และในขณะนี ้
คําถามที่มี เป็ นลักษณะของกรณีรายบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี ต่าง ๆ จึงขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
ช่วยอนุเคราะห์ตอบคําถาม สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการคําแนะนําเป็ นส่วนตัว หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งในวาระนีเ้ ป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอํานาจทีเ่ กี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 นีเ้ ป็ นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่องการพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นนั้ กรรมการอิสระได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ และความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยมีรายละเอียดความเห็นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ
ด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการ ฯ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรมอบหมาย นายธนพล ศิริธนชัย และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียด และ/หรือดดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการขอ
เพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปโดยสะดวกและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
(1) การกําหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ที่มีอาํ นาจกํากับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน ผูถ้ ือหุน้ กู้ และบุคคลหรือองค์กร
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอี ย ด ของกฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนความเห็ น หรื อ แนวปฏิ บัติ ข อง
หน่วยงานดังกล่าว และ
(3) การดํา เนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ/หรื อ ต่ อ เนื่ อ งกับ การเพิ ก ถอนหุ้น ของบริษั ท ฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า ผูถ้ ือหุน้ สามารถขายหุน้ ขายเพียงบางส่วนได้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีการจ่ายเงิน
ปั นผลหรือไม่ และผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้ เมื่อใด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ที่จะจัดขึน้ ในเดือนมกราคม 2563 จะมีการ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ จะทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ได้กาํ หนดสําเร็จครบถ้วนแล้ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิกถอน
หุน้ ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ ะต้องได้รับอนุมัติดว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ
10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และไม่มีผถู้ ือหุน้ คัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ
10 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ

จํานวนผู้ถือหุน้
(ราย)

เห็นด้วย
215 ราย
ไม่เห็นด้วย
57 ราย
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
งดออกเสียง
3 ราย
บัตรเสีย
0 ราย
วาระที่ 4

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,208,643,962 เสียง
26,156,440 เสียง
2,323,720,000 หุน้

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ
95.0478
1.1256

24,800 เสียง
0 เสียง

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

วาระนีเ้ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียก
ประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ไม่ทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์
จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

17

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

วันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

ธนพล ศิริธนชัย
(นายธนพล ศิรธิ นชัย)

ประธานอํานวยการ

ลงชื่อ

ปรัศนีย์ สุระเสถียร
เลขานุการบริษัท/
(นางสาวปรัศนีย ์ สุระเสถียร) ผูบ้ นั ทึกการประชุม

18

