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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 

สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม 
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2559 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2559 (“ที่ประชุมผู ถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
1,400,700,000 บาท เปนจํานวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (“หุนสามัญเพ่ิมทุน”) ในราคาหุนละ 2.87 บาท ใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดแก คุณสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) และพีค ดีเวลลอปเมนท 
โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส”) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท พรอมดวยการ
ออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 510,509,850 บาทใหแกคุณสาธิตา เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับ
การเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) โดยการเขาซ้ือหุนจํานวนทั้งส้ิน 
633,089,998 หุนใน VB หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของ VB (“หุน VB”) ซึ่งจะทําใหบริษัทไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่ VB ถือหุนในสัดสวนประมาณรอยละ 
99.99 จํานวน 4 บริษัท อันไดแก (1) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ จํากัด (2) บริษัท วี เรสซิเดนซ จํากัด (3) บริษัท 
กรุงเทพบริหาร จํากัด และ (4) บริษัท วี 33 จํากัด (“บริษัทยอยฯ”) (รวมเรียก VB และบริษัทยอยฯ วา 
“กลุมบริษัท VB”) จากคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แทนการชําระคาหุนดวยเงินสด ทั้งนี้ 
โดยมีรายละเอียดของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ตามที่ปรากฏในตารางดานลาง โดยในเบื้องตนคาด
วาบริษัทจะดําเนินการเพ่ิมทุนของบริษัทแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559  

บุคคลในวงจํากัด 

จํานวนหุน
สามัญเพ่ิมทุน
ท่ีจะจัดสรร 

(หุน) 

ราคา
เสนอ
ขายตอ
หุน 

(บาท) 

มูลคาของหุน
สามัญเพ่ิมทุนท่ี

จะจัดสรร 
(บาท) 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
โดยประมาณ
ภายหลังการ
เขาทําธุรกรรม

ในคร้ังน้ี 

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทโดยประมาณ

ภายหลังการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ัง

สุดทาย 

1. คุณสาธิตา วิทยากร ไมเกิน 
1,682,201,404 

2.87 ไมเกิน 
4,827,918,029.48 

รอยละ 59.94* รอยละ 51.91** 

2. พีค  ดี เวลลอปเมนท 
โฮลด้ิงส แอลทีดี 

ไมเกิน  
157,737,029 

2.87 ไมเกิน 
452,705,273.23 

รอยละ 5.62* รอยละ 4.87** 

 

รวม ไมเกิน 
1,839,938,433 

- ไมเกิน 
5,280,623,302.71 

รอยละ 65.56* รอยละ 56.78** 

หมายเหตุ  * สัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนจํานวนรอยละของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท
ภายหลังการเขาทําธุรกรรมในครั้งน้ี  

**  สัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวคิดเปนจํานวนรอยละของหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 
ภายหลัง (ก) การเขาทําธุรกรรมในครั้งน้ี และ (ข) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
(PRINC-W1) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังสุดทายเสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2559 ท้ังน้ี ภายใตสมมุติฐานวา
มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในการซื้อหุนสามัญของบริษทัครบท้ังจํานวน 



80 
 

1.2 เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้ เปนการเสนอขายหุนที่
ออกใหมของบริษัทตอบุคคลในวงจํากัดโดยท่ีที่ประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่
ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น 
นอกเหนือจากที่บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก
บุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้แลว บริษัทจะตองไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัท
ตอบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนขางตนกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกคุณสาธิตา และพีค  
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสดวย  

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกใหคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท 
โฮลดิ้งส ในราคาหุนละ 2.87 ในคร้ังนี้แลว ราคาดังกลาวเทากับราคาตลาดของหุนของบริษัท ซึ่งคํานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) รวม 15 วันทําการยอนหลังกอนวันประชุมคณะกรรมการ กลาวคือ ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 
ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ดังนั้น ราคาเสนอขายขางตนจึงเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับท่ีมาและ
วิธีการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพิ่มเติมในขอ 5.5 ของสารสนเทศฉบับนี้)  

1.3 ในเบ้ืองตนคาดวาหากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติรายการดังกลาวในเดือนกันยายน 2559 บริษัทนาจะ
สามารถเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB ไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และ
ภายหลังจากการเขาทําธุรกรรมในคร้ังนี้แลว ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) คุณสาธิตา และพีค  
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จะเปนบุคคลที่กระทําการรวมกัน (Concert Parties) ซึ่งจะถือหุนรวมกันประมาณ
รอยละ 88.75 ของหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท (หรือคิดเปนประมาณรอยละ 86.78 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 
(PRINC-W1) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังสุดทายเสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2559 ทั้งน้ี ภายใต
สมมติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทครบทั้งจํานวน) 
โดยคุณสาธิตาจะเปนผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่เก่ียวของ ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนใหญยังไมมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทภายหลังการทําธุรกรรมในคร้ังนี้ 

2. ช่ือและขอมูลของผูลงทุนที่จะไดรับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

2.1 คุณสาธิตา วิทยากร 

คุณสาธิตาเปนผูถือหุนรายใหญของ VB ซึ่งถือหุนสามัญจํานวน 583,599,999 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 92.18 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ VB และปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทของ VB และบริษัทยอยฯ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวของเพิ่มเติมดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล: คุณสาธิตา วิทยากร 

สัญชาติ: ไทย 

อายุ: 25 ป      

อาชีพ: นักธุรกิจ      
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ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2558 – 2559 
ปริญญาโท สาขาการจัดการการเปนผูประกอบการ (Management in 
Entrepreneurship, M.M.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 วิชาเอก: การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

พ.ศ. 2552 – 2556  

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรประยุกต  
(Bachelor of Applied Science, B.A.Sc.) มหาวิทยาลัย 
โทรอนโต เมืองออนทาริโอ ประเทศแคนาดา 
- วิชาเอก: วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 

- วิชาโท: วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering) 

 ประกาศนียบัตรดานธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business 
Certificate) มหาวิทยาลัยโทรอนโต เมืองออนทาริโอ ประเทศ
แคนาดา (หลักสูตรครอบคลุมถึงพื้นฐานทางการเงินและการ
บัญชี การตลาด และกลยุทธทางการแขงขัน)  

ประสบการณทํางาน: พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน 
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วี บริลเล่ียนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด 

ความสัมพันธกับบริษัท: คุณสาธิตา เปนบุคคลที่ เ ก่ี ยว โยง กันของบ ริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการ
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“กฎรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) เน่ืองจากเปนบุตรของ ดร. สาธิตซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัท 

 

2.2 พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี  

พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายของหมูเกาะบริติชเวอรจิน (British Virgin 
Islands) และเปนผูถือหุนรายใหญอันดับสองของ VB ซึ่งถือหุนบุริมสิทธิ2  จํานวน 49,490,000 หุน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB โดยมีรายละเอียดที่
เก่ียวของเพิ่มเติมดังนี้  

ชื่อ:  พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี  

วันที่จดทะเบียนจัดต้ัง: 14 ธันวาคม 2558 

ที่ต้ัง: เนริน แชมเบอรส พี.โอ. บ็อกซ 905 โรดทาวน ทอรโทลา หมูเกาะบริติช
เวอรจิน (Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands) 

                                                      
2 ผูถือหุนบุริมสิทธิของ VB หนึ่งหุนมีสทิธิออกเสียงได 3 เสียง 
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ประเภทธุรกิจ: การลงทุนและถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

โครงสรางทุน: พีค  ดี เวลลอปเมนท  โฮลดิ้ งส มีทุนจดทะเบียนและชําระแล ว 
4,159,900,000 บาท แบงเปนหุนจํานวน 4,159,900 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1,000 บาท 

กรรมการ: เอเปคซ สตราทีจี กรุป ลิมิเต็ด (Apex Strategy Group Limited) ทั้งนี้ 
โดยท่ีเอเปคซ สตราทีจี กรุป ลิมิเต็ด เปนนิติบุคคลซึ่งมีคุณ Ee Huey 
Miin เปนกรรมการผูมีอํานาจดําเนินการ 

รายชื่อผูถือหุน: มีผูถือหุนเพียงรายเดียว ไดแก บริษัท ไพรม พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป
เมนท ลิมิเต็ด (Prime Property Development Limited) ซึ่งถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 ของหุนท้ังหมดของพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส 
และเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นภายใตกฎหมายของหมูเกาะบริติชเวอรจิน 
(British Virgin Islands)  

ความสัมพันธกับบริษัท: พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงสเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทตามกฎ
รายการที่เก่ียวโยงกัน เน่ืองจากเปนนิติบุคคลที่มีครอบครัววิทยากรเปน
ผูรับผลประโยชนในทอดสุดทาย (Ultimate Beneficial Owner)  

3. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน 

3.1 บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดย
การเขาซื้อหุน VB จากคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงส โดยมีรายละเอียดของหุนสามัญเพิ่มทุน
ที่จะจัดสรรใหแกบุคคลดังกลาว ดังนี้ 

3.1.1 จํานวนไม เ กิน  1,682,201,404 หุน  ในราคาหุนละ  2.87 บาท  รวมเปนมูลคาทั้ง ส้ินไม เ กิน 
4,827,918,029.48 บาท (และออกต๋ัวสัญญาใชเงินมูลคารวมท้ังส้ินไมเกิน 510,509,850 บาท มี
กําหนดอายุ 3 ป โดยมีดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 1.75 ตอป (“ตั๋วสัญญาใชเงิน”)) ใหแกคุณสาธิตา 
เพ่ือชําระเปนคาตอบแทนสําหรับหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุนของ VB หรือคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 92.18 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB และ 

3.1.2 จํานวนไม เ กิน  157,737,029 หุน  ในราคาหุนละ  2.87 บาท  รวมเปนมูลคาทั้ ง ส้ินไม เ กิน 
452,705,273.23  บาทใหแกพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส เพื่อชําระเปนคาตอบแทนสําหรับหุน
บุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุนของ VB หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ VB 

โดยบริษัทจะดําเนินการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท 
โฮลด้ิงส เม่ือบุคคลทั้งสองไดโอนหุนที่ตนถืออยูใน VB ใหแกบริษัทเพื่อชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแทนการชําระดวยเงินสดแลว ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 

3.2 ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับกิจการของกลุมบริษัท VB และอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ (รวมถึงมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว) ตลอดจนรายละเอียดที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ โดยกลุมบริษัท VB และแผนการดําเนินโครงการตาง ๆ ในอนาคตของบริษัท ภายหลัง
การเขาทํารายการในคร้ังนี้ ตลอดจนงบประมาณที่คาดวาจะใช ในสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
และการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2)  
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4. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุน 

การออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้อาจสงผลกระทบตอราคาหุน (Price 
dilution) และผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control dilution) ดังนี้ 

4.1 ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution) 

เน่ืองจากการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ีทําที่ราคาตลาด ซึ่ง
อางอิงจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วัน
ทําการ ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอราคาหุน 

ผลกระทบตอราคาหุน  = (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

โดยที่   

ราคาตลาด = ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 15 วันทําการกอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559 
กลาวคือ ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งเทากับ 
2.87 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ) 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย   = [(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุน x หุนสามัญเพิ่มทุน)]/ (จํานวนหุนที่ชําระแลว + หุนสามัญเพิ่มทุน) 

 = [(2.87 x 966,561,700) + (2.87 x 1,839,938,433)]  / (966,561,700 + 
1,839,938,433) 

 = 2.87 

ผลกระทบตอราคาหุน = -0- 

4.2 ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้ การถือหุนของผูถือหุนเดิม
ลดลงประมาณรอยละ 65.56  

ผลกระทบตอสัดสวนการ
ถือหุน  

= จํานวนหุนท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ 

(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ังนี้) 

 = 1,839,938,433 

966,561,700 + 1,839,938,433 

 = 65.56% 

 

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ซึ่งเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหลายแหงในคร้ังน้ี จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return 
on Equity) ในชวงแรกลดลง เน่ืองจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาบางรายการเปนโครงการที่มีแผนพัฒนาใน
อนาคต จึงยังไมกอใหเกิดรายไดและกําไรในชวงแรก 
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อนึ่ง แมวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้จะสงผลใหสัดสวนการถือ
หุนของผูถือหุนเดิมรายอื่น (Control dilution) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในชวงแรกลดลง แต
เม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ผูถือหุนพึงจะไดรับจากการดําเนินการดังกลาวแลว คณะกรรมการเห็นวา 
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้จะใหผลประโยชนตอบริษัทและผูถือ
หุนมากกวาผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนที่อาจเกิดขึ้น และอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุนที่ลดลงในชวงแรก เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวจะทําใหบริษัทไดมาซ่ึงกิจการของกลุม
บริษัท VB อันประกอบดวย VB และบริษัทยอยฯ อีก 4 บริษัทซึ่งปจจุบันประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลายแหง ซึ่งรวมถึงที่ดินในทําเล
ใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดตาง ๆ อาคาร และอาคารสํานักงานขนาดใหญ อาทิเชน อาคาร
บางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร และโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารตเมนท ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย (ซึ่งคาดวาจะ
เร่ิมเปดดําเนินการไดภายในป 2560) เปนตน และหากการพัฒนาโครงการตาง ๆ สามารถดําเนินการได
สําเร็จตามแผนที่วางไว บริษัทจะสามารถสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักไดอยาง
ตอเน่ือง และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในโครงการดังกลาว นอกจากนี้ การเขาทํารายการ
ในคร้ังนี้ยังชวยกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ และลดความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของราคาท่ีดินที่จะ
นํามาพัฒนาโครงการในอนาคตอีกดวย โดยคณะกรรมการเห็นวา การไดมาซ่ึงกิจการของกลุมบริษัท VB 
และอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูนั้น จะชวยเพ่ิมความแข็งแกรงใหแกการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท ตลอดจนชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคงและมีสถานภาพทางการเงิน
ที่เขมแข็งและม่ันคงมากย่ิงขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย 

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

5.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน 

การเพิ่มทุน ตลอดจนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกคุณสาธิตาและพีค ดีเวลลอป
เมนท โฮลด้ิงส ในครั้งน้ีจะทําใหบริษัทไดมาซ่ึงกิจการของกลุมบริษัท VB ซึ่งเปนผูถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยหลายแหง ซึ่งการไดมาดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอันถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตโดยไมตองใชเงิน
สด และโดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท 

5.2 แผนการใชเงินและความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน  

บริษัทจะไมไดระดมเงินสดจากแผนการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ แตบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จํานวนใหแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส พรอมทั้งออกต๋ัวสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตน
ใหแกคุณสาธิตา เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB โดย
ในการน้ี คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จะโอนหุน VB ใหแกบริษัทแทนการชําระคาหุนสามัญ
เพิ่มทุนดวยเงินสด และเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ที่ผานมา บริษัทไดเขาลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน
ระหวางบริษัทและคุณสาธิตา (“สัญญาซื้อขายหุน”) ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายแกคูสัญญาทั้งสองฝายให
ดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนตามท่ีระบุไวเสร็จสมบูรณ ซึ่งใน
เบ้ืองตนคาดวา บริษัทนาจะสามารถจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัทไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2559 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB และแผนการ
ลงทุนในโครงการตาง ๆ ในสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (ส่ิง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 
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5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุนและความเพียงพอของแหลงเงินทุน 

คณะกรรมการมีความเห็นวา การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เน่ืองจากบริษัท
มีความจําเปนท่ีจะตองใชเงินทุนประมาณไมเกิน 5,791,133,152.71 บาท เพื่อชําระเปนคาตอบแทนใหแก
คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส สําหรับการเขาซ้ือหุน VB จากบุคคลดังกลาว โดยการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ี พรอมทั้งการออกต๋ัวสัญญาใชเงินตามท่ีระบุ
ขางตนใหแกคุณสาธิตา จะชวยใหบริษัทสามารถชําระคาตอบแทนตามจํานวนท่ีระบุขางตนไดโดยไมตองใช
เงินสดและโดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นวา 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอป
เมนท โฮลดิ้งส เพ่ือใชชําระเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลดังกลาวสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB 
โดยการเขาซื้อหุน VB แทนการใชเงินสด เปนวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ สําหรับเงินทุนที่
บริษัทจะตองใชในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทคาดวา จะมีแหลงเงินทุนหลักจากเงินกูยืม
สถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้เพียงพอตอการเขาซื้อ
กิจการของกลุมบริษัท VB เน่ืองจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ในครั้งนี้ ตลอดจนราคาเสนอขายของหุนดังกลาวไดมีการกําหนดใหสอดคลองกับคาตอบแทนสําหรับการเขา
ซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB ที่บริษัทตองชําระใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอป
เมนท โฮลดิ้งส ตามที่คูสัญญาไดตกลงกันภายใตสัญญาซ้ือขายหุน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขายและการกําหนดราคาเสนอขายดังกลาวในขอ 5.5  

5.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

การเพิ่มทุน ตลอดจนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก 
คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงสในคร้ังนี้ พรอมทั้งการออกตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตน
ใหแกคุณสาธิตา จะทําใหบริษัทไดมาซ่ึงกิจการของกลุมบริษัท VB และอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลาย
แหงที่กลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยผานการเขาซื้อหุน VB โดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัท ซึ่งการไดมาดังกลาวถือเปนการขยายการลงทุนของบริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอันถือเปนธุรกิจหลักของบริษัท และชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ตลอดจน
ชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งและมั่นคงมาก
ย่ิงขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย  

5.5 ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลใน
วงจํากัด  

ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท่ีไดเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้ เปนราคาท่ีเหมาะสม
เนื่องจากเปนราคาที่กําหนดขึ้นโดยอางอิงจาก (ก) จํานวนคาตอบแทนท่ีบริษัทตองชําระใหแกคุณสาธิตา 
และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส สําหรับการเขาซ้ือหุน VB โดยบริษัท ตามที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทและ
คุณสาธิตาภายใตสัญญาซ้ือขายหุน ซึ่งสะทอนมาจากมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB เปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในปจจุบัน และ (ข) ราคาตลาดของหุนของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ รวม 15 วันทําการยอนหลังกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหมในครั้งนี้ (กลาวคือ ต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559) ซึ่งเทากับหุนละ 2.87 บาท โดย
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา ราคาเสนอขายขางตนเปนราคาท่ีไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 

5.6 เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก คุณสาธิตา และพีค  
ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงสในครั้งนี้ พรอมทั้งการออกต๋ัวสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตนใหแกคุณสาธิตา จะทํา
ใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB โดยไมตองใชเงินสด อีกทั้งกลุมบริษัท VB เปนกลุมบริษัทที่มี
ประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลาย
แหง ซึ่งรวมถึงที่ดินในทําเลใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดตาง ๆ อาคาร และอาคารสํานักงานขนาด
ใหญ อาทิเชน อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร และโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท 
เอกมัย (ซึ่งคาดวาจะเร่ิมเปดดําเนินการไดภายในป 2560) เปนตน โดยเม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาถึง
ความเปนไปไดและโอกาสในการสรางรายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนโครงการตาง 
ๆ ในปจจุบันของกลุมบริษัท VB รวมทั้งการประเมินมูลคาของคาตอบแทนที่บริษัทจะตองชําระใหแกคุณสาธิ
ตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลด้ิงสในคร้ังน้ีของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทแลวเห็นวา การลงทุน
ดังกลาวมีความนาสนใจ และแผนการศึกษาโครงการในเบื้องตนแสดงใหเห็นวาโครงการตาง ๆ นาจะมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการเขาลงทุนที่คุมคากับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดทั้งสอง
รายในราคาและจํานวนที่ไดระบุขางตน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นวา อสังหาริมทรัพยและโครงการตาง ๆ ในปจจุบันของกลุมบริษัท VB สามารถ
ที่จะขยายโครงการตอไปในอนาคตได โดยบริษัทจะสามารถรับรูรายไดจากกลุมบริษัท VB ไดทันทีที่ไดซื้อหุน 
VB จากคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส อีกทั้ง บริษัทมีความสามารถที่จะดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงอสังหาริมทรัพยและโครงการตาง ๆ ของกลุมบริษัท VB ตอไปได เน่ืองจากบริษัทมีความรูความ
เขาใจ และมีความคุนเคยเปนอยางดีในธุรกิจของกลุมบริษัท VB ซึ่งไดแก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอัน
เปนธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบัน ตลอดจนผูบริหารของบริษัทเปนผูมีประสบการณทํางานในธุรกิจ
ดังกลาวมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งในกระบวนการพิจารณาการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซื้อ
หุน VB ขางตนน้ี ผูบริหารของบริษัทไดศึกษาความเปนไปไดในเบ้ืองตนสําหรับการพัฒนาและปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนโครงการตาง ๆ ในปจจุบันของกลุมบริษัท VB และไดใชประสบการณในการ
ทํางานที่ผานมาในการพิจารณาถึงรายละเอียด ความเหมาะสม และผลกระทบตาง ๆ จากการเขาทําธุรกรรม
คร้ังน้ีแลว ตลอดจนไดเจรจาตอรองและกําหนดขอตกลงตาง ๆ เพิ่มเติมในสัญญาซื้อขายหุนอันจะเปน
ประโยชนแกบริษัทและชวยจํากัดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นไดจากการเขาซ้ือกิจการของกลุมบริษัท 
VB ในคร้ังนี้ อาทิเชน (ก) ขอตกลงที่หามผูขายกระทําการอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัท
ยอยฯ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย (ข) สิทธิในการเขาลงทุน (call option) และ สิทธิในการลงทุนกอนบุคคลภายนอก (right of first 
refusal) ในการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยอื่นท่ีผูขายมีอยูในปจจุบัน และ (ค) สิทธิของบริษัทในการขาย
อสังหาริมทรัพยอันเปนที่ดินเปลาท่ีกลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปจจุบันคืนใหแกคุณสาธิตาหาก
บริษัทไมประสงคที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการบนที่ดินเปลาแปลงใดภายในระยะเวลาและราคาตามที่ได
ตกลงกันภายใตสัญญาดังกลาว โดยการพิจารณาใชสิทธิตาง ๆ ขางตนท่ีบริษัทไดรับจะตองอยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการและผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
เร่ืองดังกลาว 



87 

 

ดวยเหตุขางตน คณะกรรมการจึงเห็นวา การไดมาซึ่งกิจการและอสังหาริมทรัพยของ VB และบริษัทยอยฯ 

ทั้ง 4 บริษัทของ VB ผานการเขาซื้อหุน VB ในครั้งนี้ จะชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกธุรกิจของบริษัท อันจะ

สงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ตลอดจนจะ

ชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งและมั่นคงมาก

ย่ิงขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรับรองวา ในการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

คณะกรรมการไดพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส ซึ่งเปนบุคคลที่จะไดรับการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแลว และเห็นวาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลดังกลาวมีความเหมาะสม  

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
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