สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2559 (“ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ”) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจํ า นวน
1,400,700,000
บาท เป น จํ า นวน 3,240,638,433 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
1,839,938,433 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (“หุนสามัญเพิ่มทุน”) ในราคาหุนละ 2.87 บาท ใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดแก คุณสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) และพีค ดีเวลลอปเมนท
โฮลดิ้งส แอลทีดี (“พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท พรอมดวยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 510,509,850 บาทใหแกคุณสาธิตา เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับ
การเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด (“VB”) โดยการเขาซื้อหุนจํานวนทั้งสิ้น
633,089,998 หุนใน VB หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลว
ทั้งหมดของ VB (“หุน VB”) ซึ่งจะทําใหบริษัทไดมาซึ่งบริษัทยอยที่ 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
โดยมีรายละเอียดของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่ปรากฏในตารางดานลาง โดยในเบื้องตนคาด
วาบริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนของบริษัทแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559

บุคคลในวงจํากัด

จํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะจัดสรร
(หุน)

ราคา
เสนอ
ขายตอ
หุน
(บาท)

มูลคาของหุน
สามัญเพิ่มทุนที่
จะจัดสรร
(บาท)

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
โดยประมาณ
ภายหลังการ
เขาทําธุรกรรม
ในครั้งนี้

สัดสวนการถือหุนใน
บริษัทโดยประมาณ
ภายหลังการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดทาย

1. คุณสาธิตา วิทยากร

ไมเกิน
1,682,201,404

2.87

ไมเกิน
4,827,918,029.48

รอยละ 59.94*

รอยละ 51.91**

2. พี ค ดี เ วลลอปเม น ท
โฮลดิ้งส 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

*

สัดส วนการถื อหุ นในบริษั ทดั งกลา วคิ ดเปน จํา นวนร อยละของหุ นที่ ออกและจํา หน ายแล วทั้ งหมดของบริษั ท
ภายหลังการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้

**

สัดส วนการถื อหุ นในบริษั ทดั งกลา วคิ ดเปน จํา นวนร อยละของหุ นที่ ออกและจํา หน ายแล วทั้ งหมดของบริษั ท
ภายหลัง (ก) การเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้ และ (ข) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(PRINC-W1) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทายเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2559 ทั้งนี้ ภายใตสมมุติฐานวา
มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในการซื้อหุนสามัญของบริษทั ครบทั้งจํานวน
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1.2

เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนที่
ออกใหมของบริษัทตอบุคคลในวงจํากัดโดยที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่
ออกใหม ต อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด (“ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558”) ดั ง นั้ น
นอกเหนือจากที่บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแก
บุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้แลว บริษัทจะตองไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัท
ตอ บุค คลในวงจํ า กั ด จากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรั พ ยต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนขางตนกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกคุณสาธิตา และพีค
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสดวย
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกใหคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท
โฮลดิ้งส ในราคาหุนละ 2.87 ในครั้งนี้แลว ราคาดังกลาวเทากับราคาตลาดของหุนของบริษัท ซึ่งคํานวณจาก
ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น ของบริ ษั ท ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) รวม 15 วันทําการยอนหลังกอนวันประชุมคณะกรรมการ กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ดังนั้น ราคาเสนอขายขางตนจึงเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและ
วิธีการกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพิ่มเติมในขอ 5.5 ของสารสนเทศฉบับนี้)

1.3

2.

ในเบื้องตนคาดวาหากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติรายการดังกลาวในเดือนกันยายน 2559 บริษัทนาจะ
สามารถเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB ไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และ
ภายหลังจากการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้แลว ดร. สาธิต วิทยากร (“ดร. สาธิต”) คุณสาธิตา และพีค
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จะเปนบุคคลที่กระทําการรวมกัน (Concert Parties) ซึ่งจะถือหุนรวมกันประมาณ
รอยละ 88.75 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท (หรือคิดเปนประมาณรอยละ 86.78 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(PRINC-W1) โดยผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท า ยเสร็ จ สิ้ น ในเดื อ นกั น ยายน 2559 ทั้ ง นี้ ภายใต
สมมติฐานวามีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในการซื้อหุนสามัญของบริษัทครบทั้งจํานวน)
โดยคุณสาธิตาจะเปนผูทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนใหญยังไมมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทภายหลังการทําธุรกรรมในครั้งนี้

ชื่อและขอมูลของผูลงทุนที่จะไดรับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
2.1

คุณสาธิตา วิทยากร
คุณสาธิตาเปนผูถือหุนรายใหญของ VB ซึ่งถือหุนสามัญจํานวน 583,599,999 หุน คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 92.18 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB และปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทของ VB และบริษัทยอยฯ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของเพิ่มเติมดังนี้
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




2.2

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรประยุกต
(Bachelor of Applied Science, B.A.Sc.) มหาวิทยาลัย
โทรอนโต เมืองออนทาริโอ ประเทศแคนาดา
-

วิชาเอก: วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

-

วิชาโท: วิศวกรรมชีวภาพ (Bioengineering)

ประกาศนียบัตรดานธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business
Certificate) มหาวิท ยาลั ย โทรอนโต เมื อ งออนทาริ โ อ ประเทศ
แคนาดา (หลั ก สูต รครอบคลุม ถึ ง พื้ น ฐานทางการเงิน และการ
บัญชี การตลาด และกลยุทธทางการแขงขัน)

ประสบการณทํางาน:

พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท วี บริลเลี่ยนกรุป โฮลดิ้ง จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัท:

คุ ณ สาธิ ต าเป น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“กฎรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) เนื่องจากเปนบุตรของ ดร. สาธิตซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและ
กรรมการของบริษัท

พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี
พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของหมูเกาะบริติชเวอรจิน (British Virgin
Islands) และเปนผูถือหุนรายใหญอันดับสองของ VB ซึ่งถือหุนบุริมสิทธิ2 จํานวน 49,490,000 หุน คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB โดยมีรายละเอียดที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมดังนี้

2

ชื่อ:

พีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส แอลทีดี

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง:

14 ธันวาคม 2558

ที่ตั้ง:

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

ผูถือหุนบุริมสิทธิของ VB หนึ่งหุน มีสทิ ธิออกเสียงได 3 เสียง
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3.

ประเภทธุรกิจ:

การลงทุนและถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

โครงสรางทุน:

พี ค ดี เ วลลอปเม น ท โฮลดิ้ ง ส มี ทุ น จดทะเบี ย นและชํ า ระแล 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
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วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน
3.1

บริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดย
การเขาซื้อหุน VB จากคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส โดยมีรายละเอียดของหุนสามัญเพิ่มทุน
ที่จะจัดสรรใหแกบุคคลดังกลาว ดังนี้
3.1.1

จํ า นวนไม เ กิ น 1,682,201,404 หุ น ในราคาหุ น ละ 2.87 บาท รวมเป น มู ล ค า ทั้ ง สิ้ น ไม เ กิ น
4,827,918,029.48 บาท (และออกตั๋วสัญญาใชเงินมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 510,509,850 บาท มี
กําหนดอายุ 3 ป โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.75 ตอป (“ตั๋วสัญญาใชเงิน”)) ใหแกคุณสาธิตา
เพื่อชําระเปนคาตอบแทนสําหรับหุนสามัญจํานวน 583,599,998 หุนของ VB หรือคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 92.18 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ VB และ

3.1.2

จํ า นวนไม เ กิ น 157,737,029 หุ น ในราคาหุ น ละ 2.87 บาท รวมเป น มู ล ค า ทั้ ง สิ้ น ไม เ กิ น
452,705,273.23 บาทใหแกพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส เพื่อชําระเปนคาตอบแทนสําหรับหุน
บุริมสิทธิจํานวน 49,490,000 หุนของ VB หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7.82 ของหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของ VB

โดยบริษัทจะดําเนินการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท
โฮลดิ้งส เมื่อบุคคลทั้งสองไดโอนหุนที่ตนถืออยูใน VB ใหแกบริษัทเพื่อชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแทนการชําระดวยเงินสดแลว ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559
3.2

ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของกลุมบริษัท VB และอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ (รวมถึงมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว) ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ โดยกลุมบริษัท VB และแผนการดําเนินโครงการตาง ๆ ในอนาคตของบริษัท ภายหลัง
การเขาทํารายการในครั้งนี้ ตลอดจนงบประมาณที่คาดวาจะใช ในสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
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4.

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการเสนอขายหุน
การออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้อาจสงผลกระทบตอราคาหุน (Price
dilution) และผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control dilution) ดังนี้
4.1

ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution)
เนื่องจากการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ทําที่ราคาตลาด ซึ่ง
อางอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วัน
ทําการ ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอราคาหุน
ผลกระทบตอราคาหุน

=

(ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย)
ราคาตลาดกอนเสนอขาย

โดยที่
ราคาตลาด

= ราคาซื้ อ ขายถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก 15
วั น ทํ า การก อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559
กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 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
4.2

= -0-

ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ การถือหุนของผูถือหุนเดิม
ลดลงประมาณรอยละ 65.56
ผลกระทบตอสัดสวนการ =
ถือหุน

จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้)

=

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

= 65.56%

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB ซึ่งเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหลายแหงในครั้งนี้ จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return
on Equity) ในชวงแรกลดลง เนื่องจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาบางรายการเปนโครงการที่มีแผนพัฒนาใน
อนาคต จึงยังไมกอใหเกิดรายไดและกําไรในชวงแรก
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อนึ่ง แมวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้จะสงผลใหสัดสวนการถือ
หุนของผูถือหุนเดิมรายอื่น (Control dilution) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในชวงแรกลดลง แต
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ผูถือหุนพึงจะไดรับจากการดําเนินการดังกลาวแลว คณะกรรมการเห็นวา
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้จะใหผลประโยชนตอบริษัทและผูถือ
หุน มากกวาผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนที่อาจเกิดขึ้น และอัตราผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุนที่ลดลงในชวงแรก เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวจะทําใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการของกลุม
บริษัท VB อันประกอบดวย VB และบริษัทยอยฯ อีก 4 บริษัทซึ่งปจจุบันประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลายแหง ซึ่งรวมถึงที่ดินในทําเล
ใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดตาง ๆ อาคาร และอาคารสํานักงานขนาดใหญ อาทิเชน อาคาร
บางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร และโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารตเมนท ซัมเมอรเซ็ท เอกมัย (ซึ่งคาดวาจะ
เริ่มเปดดําเนินการไดภายในป 2560) เปนตน และหากการพัฒนาโครงการตาง ๆ สามารถดําเนินการได
สําเร็จตามแผนที่วางไว บริษัทจะสามารถสรางรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักไดอยาง
ตอเนื่อง และมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการดังกลาว นอกจากนี้ การเขาทํารายการ
ในครั้งนี้ยังชวยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่จะ
นํามาพัฒนาโครงการในอนาคตอีกดวย โดยคณะกรรมการเห็นวา การไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB
และอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์อยูนั้น จะชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท ตลอดจนชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงิน
ที่เขมแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย
5.

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
5.1

เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุน ตลอดจนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกคุณสาธิตาและพีค ดีเวลลอป
เมน ท โฮลดิ้ง ส ในครั้ง นี้ จ ะทํา ใหบ ริษัท ไดมาซึ่ง กิจการของกลุมบริษัท VB ซึ่ง เป น ผูถือกรรมสิ ท ธิ์ใ น
อสังหาริมทรัพยหลายแหง ซึ่งการไดมาดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอันถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตโดยไมตองใชเงิน
สด และโดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท

5.2

แผนการใชเงินและความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
บริษัทจะไมไดระดมเงินสดจากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ แตบริษัทจะออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จํานวนใหแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส พรอมทั้งออกตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตน
ใหแกคุณสาธิตา เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB โดย
ในการนี้ คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส จะโอนหุน VB ใหแกบริษัทแทนการชําระคาหุนสามัญ
เพิ่มทุนดวยเงินสด และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผานมา บริษัทไดเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
ระหวางบริษัทและคุณสาธิตา (“สัญญาซื้อขายหุน”) ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายแกคูสัญญาทั้งสองฝายให
ดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเมื่อเงื่อนไขบังคับกอนตามที่ระบุไวเสร็จสมบูรณ ซึ่งใน
เบื้องตนคาดวา บริษัทนาจะสามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทไดแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
2559 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB และแผนการ
ลงทุนในโครงการตาง ๆ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (สิ่ง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
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5.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหลงเงินทุน
คณะกรรมการมีความเห็นวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท
มีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนประมาณไมเกิน 5,791,133,152.71 บาท เพื่อชําระเปนคาตอบแทนใหแก
คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส สําหรับการเขาซื้อหุน VB จากบุคคลดังกลาว โดยการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในครั้งนี้ พรอมทั้งการออกตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุ
ขางตนใหแกคุณสาธิตา จะชวยใหบริษัทสามารถชําระคาตอบแทนตามจํานวนที่ระบุขางตนไดโดยไมตองใช
เงินสดและโดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นวา
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอป
เมนท โฮลดิ้งส เพื่อใชชําระเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลดังกลาวสําหรับการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB
โดยการเขาซื้อหุน VB แทนการใชเงินสด เปนวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ สําหรับเงินทุนที่
บริษัทจะตองใชในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทคาดวา จะมีแหลงเงินทุนหลักจากเงินกูยืม
สถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพียงพอตอการเขาซื้อ
กิจการของกลุมบริษัท VB เนื่องจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ในครั้งนี้ ตลอดจนราคาเสนอขายของหุนดังกลาวไดมีการกําหนดใหสอดคลองกับคาตอบแทนสําหรับการเขา
ซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการเขาซื้อหุน VB ที่บริษัทตองชําระใหแกคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอป
เมนท โฮลดิ้งส ตามที่คูสัญญาไดตกลงกันภายใตสัญญาซื้อขายหุน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขายและการกําหนดราคาเสนอขายดังกลาวในขอ 5.5

5.4

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
การเพิ่มทุน ตลอดจนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก
คุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสในครั้งนี้ พรอมทั้งการออกตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตน
ใหแกคุณสาธิตา จะทําใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB และอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลาย
แหงที่กลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยผานการเขาซื้อหุน VB โดยไมเปนการกระทบตอสภาพคลอง
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ซึ่ ง การได ม าดั ง กล า วถื อ เป น การขยายการลงทุ น ของบริ ษั ท ในธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยอันถือเปนธุรกิจหลักของบริษัท และชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ตลอดจน
ชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งและมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย

5.5

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลใน
วงจํากัด
ราคาหุน สามั ญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท ที่ ไ ด เ สนอขายให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ดในครั้ง นี้ เปน ราคาที่ เ หมาะสม
เนื่องจากเปนราคาที่กําหนดขึ้นโดยอางอิงจาก (ก) จํานวนคาตอบแทนที่บริษัทตองชําระใหแกคุณสาธิตา
และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส สําหรับการเขาซื้อหุน VB โดยบริษัท ตามที่ไดตกลงกันระหวางบริษัทและ
คุณสาธิตาภายใตสัญญาซื้อขายหุน ซึ่งสะทอนมาจากมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท VB เปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในปจจุบัน และ (ข) ราคาตลาดของหุนของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ รวม 15 วันทําการยอนหลังกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหมในครั้งนี้ (กลาวคือ ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559) ซึ่งเทากับหุนละ 2.87 บาท โดย
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา ราคาเสนอขายขางตนเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558
5.6

เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลในวงจํากัด อันไดแก คุณสาธิตา และพีค
ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสในครั้งนี้ พรอมทั้งการออกตั๋วสัญญาใชเงินตามที่ระบุขางตนใหแกคุณสาธิตา จะทํา
ใหบริษัทไดมาซึ่งกิจการของกลุมบริษัท VB โดยไมตองใชเงินสด อีกทั้งกลุมบริษัท VB เปนกลุมบริษัทที่มี
ประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพหลาย
แหง ซึ่งรวมถึงที่ดินในทําเลใจกลางกรุงเทพมหานครและในจังหวัดตาง ๆ อาคาร และอาคารสํานักงานขนาด
ใหญ อาทิเชน อาคารบางกอกบิสซิเนส เซ็นเตอร และโครงการโรงแรมและเซอรวิสอพารทเมนท ซัมเมอรเซ็ท
เอกมัย (ซึ่งคาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการไดภายในป 2560) เปนตน โดยเมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาถึง
ความเปนไปไดและโอกาสในการสรางรายไดจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนโครงการตาง
ๆ ในปจจุบันของกลุมบริษัท VB รวมทั้งการประเมินมูลคาของคาตอบแทนที่บริษัทจะตองชําระใหแกคุณสาธิ
ตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งสในครั้งนี้ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทแลวเห็นวา 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 เนื่องจากบริษัทมีความรูความ
เขาใจ และมีความคุนเคยเปนอยางดีในธุรกิจของกลุมบริษัท VB ซึ่งไดแก ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอัน
เป น ธุ รกิ จ หลัก ของบริ ษั ท ในป จจุ บั น ตลอดจนผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท เป น ผู มีป ระสบการณ ทํ า งานในธุ ร กิ จ
ดังกลาวมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งในกระบวนการพิจารณาการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท VB โดยการซื้อ
หุน VB ขางตนนี้ ผูบริหารของบริษัทไดศึกษาความเปนไปไดในเบื้องตนสําหรับการพัฒนาและปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย ตลอดจนโครงการตาง ๆ ในปจจุบันของกลุมบริษัท VB และไดใ ชประสบการณในการ
ทํางานที่ผานมาในการพิจารณาถึงรายละเอียด ความเหมาะสม และผลกระทบตาง ๆ จากการเขาทําธุรกรรม
ครั้งนี้แลว ตลอดจนไดเจรจาตอรองและกําหนดขอตกลงตาง ๆ เพิ่มเติมในสัญญาซื้อขายหุนอันจะเปน
ประโยชนแกบริษัทและชวยจํากัดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นไดจากการเขาซื้อกิจการของกลุมบริษัท
VB ในครั้งนี้ อาทิเชน (ก) ขอตกลงที่หามผูขายกระทําการอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัท
ยอยฯ หรือกอใหเกิดผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย (ข) สิทธิในการเขาลงทุน (call option) และ สิทธิในการลงทุนกอนบุคคลภายนอก (right of first
refusal) ในการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยอื่นที่ผูขายมีอยูในปจจุบัน และ (ค) สิทธิของบริษัทในการขาย
อสังหาริมทรัพยอันเปนที่ดินเปลาที่กลุมบริษัท VB เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในปจจุบันคืนใหแกคุณสาธิตาหาก
บริษัทไมประสงคที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการบนที่ดินเปลาแปลงใดภายในระยะเวลาและราคาตามที่ได
ตกลงกันภายใตสัญญาดังกลาว โดยการพิจารณาใชสิทธิตาง ๆ ขางตนที่บริษัทไดรับจะตองอยูภายใต
ขอ กําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง และเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการและผูถือหุนที่มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
เรื่องดังกลาว
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ดวยเหตุขางตน คณะกรรมการจึงเห็นวา การไดมาซึ่งกิจการและอสังหาริมทรัพยของ VB และบริษัทยอยฯ
ทั้ง 4 บริษัทของ VB ผานการเขาซื้อหุน VB ในครั้งนี้ จะชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหแกธุรกิจของบริษัท อันจะ
สงผลดีตอการเติบโตและศักยภาพในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ตลอดจนจะ
ชวยใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เขมแข็งและมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น อันจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนทุกราย
ทั้งนี้ คณะกรรมการขอรับรองวา ในการเขาทําธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
คณะกรรมการไดพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของคุณสาธิตา และพีค ดีเวลลอปเมนท โฮลดิ้งส ซึ่งเปนบุคคลที่จะไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแลว และเห็นวาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกบุคคลดังกลาวมีความเหมาะสม
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
กรรมการ

นางสาวภัทรพร จารุพัฒน
กรรมการ

(กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพรอมประทับตราของบริษัท)
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