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ท ีLT.F 077/2016                                                                                       วนัท ี8 ธนัวาคม 2559 

เรอืง ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

สงิทสี่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

 2.  แบบรายงานการเพมิทนุ (F 53-4) 

 3. สารสนเทศเกยีวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิทัใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั  

 4. สารสนเทศเกยีวกบัการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

 5. แบบหนงัสือขอมติทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพืออนุมตัิใหไ้ดม้าซึงหลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ตอ้งทาํคําเสนอซือหลกัทรพัย์

  ทงัหมดของกจิการ (แบบ 247-7) 

 6. รายงานความเหน็ของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 

 7. ขอ้บงัคบับรษิทัในส่วนทเีกยีวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 8. หลกัฐานการเขา้ร่วมประชมุ 

 9. แผนทขีองสถานทจีดัประชมุ 

 10. รายละเอยีดของกรรมการอสิระเพอืการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 11.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 

ดว้ยทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครงัท ี4/2559 ในวนัท ี7 

ตลุาคม 2559 ("ทปีระชุมคณะกรรมการฯ") ไดม้ีมติเป็นเอกฉันทใ์หจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ("ทีประชุม") และไดม้อบ

อาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการเปลยีนแปลงวนั เวลา และ สถานทปีระชุมได ้ซึงการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 จะจดัขนึ ในวนัท ี

23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ โดยกาํหนดใหว้นักาํหนด

รายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธิเขา้ร่วมประชมุ (Record Date) เป็นวนัท ี25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และใหร้วบรวมรายชือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทแีกไ้ขเพมิเตมิ) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์") ในวนัท ี26 ตุลาคม พ.ศ. 

2559 เพอืพจิารณาเรอืงต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน ี

1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึจดัขึนเมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : รายงานการประชมุดงักลา่วจําเป็นตอ้งใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองความถูกตอ้งร่วมกนั (สิงทสี่งมาดว้ย 

1) โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานทเีกียวขอ้งตามระยะเวลาที

กฎหมายกาํหนดเรยีบรอ้ยแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2559 เนืองจากรายงานการประชมุดงักล่าวถูกบนัทกึอย่างถูกตอ้ง และมีรายละเอียด

ของมตทิปีระชมุครบถว้น  

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด 
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ในการพจิารณาและอนุมตัวิาระท ี2 ถงึวาระท ี7 ใหถ้อืวา่เป็นวาระทเีกียวขอ้งกนัและเป็นเงอืนไขซึงกนัและกนั ดงันนั หากวาระใด

วาระหนึง ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชมุ จะไม่มีการนําเสนอระเบยีบวาระอืนเพือใหท้ปีระชุมพิจารณาต่อไป และใหถ้อืว่าระเบยีบวาระ

อนืทไีดร้บัการอนุมตัโิดยทปีระชมุไปก่อนหนา้นนัไดถ้กูยกเลกิ 

2. พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน 

จดทะเบยีน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ทปีระชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิใหน้ําเสนอต่อทปีระชุม เพือพิจารณาและ

อนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จํานวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม

จาํนวน 1,115,941,811 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 1,099,142,375 บาท โดยการตดั

หุน้จดทะเบยีนทยีงัมไิดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 16,799,436 หุน้ มูลค่า ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เนืองจากหุน้ดงักลา่วไดอ้อกไวเ้พอืรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุน้สามญั

ของบริษทัฯ (Warrants) และใบแสดงสิทธิในการซือหุน้เพิมทุนทโีอนสิทธิได ้(TSR) ซึงได ้

หมดอายุลงแลว้ รวมทงัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี 

เดมิ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,115,941,811.00 บาท (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนส ี

       หมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น  1,115,941,811  หุน้ (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนส ี

       หมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,115,941,811 หุน้  (หนึงพนัหนึงรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนส ี

       หมนืหนึงพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  ---   หุน้  (---)" 

ใหม่ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,099,142,375.00 บาท (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น  1,099,142,375  หุน้ (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 
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 หุน้สามญั  1,099,142,375 หุน้  (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  ---   หุน้  (---)" 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ

บรษิทัฯ จาํนวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิมจํานวน 1,115,941,811 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,099,142,375 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนทียงัมิไดน้ํา

ออกจาํหน่ายจาํนวน 16,799,436 หุน้ มูลค่า ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทงัการแกไ้ขเพิมเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ ซึงมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

3. พจิารณาอนุมตักิารเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และการแกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจด

ทะเบยีน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืแจง้จากบรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จํากดั 

("FPHT") บริษทัย่อยของ Frasers (Thailand) Pte Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยของ Frasers 

Centrepoint Limited ("FCL") ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์

(Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)) ซึงแนบร่างสญัญาจอง

ซอืหุน้เพมิทุนทรีะบุถงึเงอืนไขขอ้ตกลงและขอ้เสนอของ FPHT ในการจองซือหุน้สามญัเพิม

ทนุของบรษิทัฯ เป็นจาํนวน 735,000,000 หุน้ ซึงคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของทุน

จดทะเบยีนทงัหมดของบริษทัฯ หลงัการเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท ("สญัญา

จองซอืหุน้เพมิทนุ") 

  ดงันัน ทีประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิใหน้ําเสนอต่อทีประชุมเพือ

พจิารณาและอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือรองรบัการจองซือหุน้สามญัเพิม

ทุนของบริษทัฯ มูลค่า 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน

1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุน้

สามญัเพิมทุนจํานวน 735,000,000 หุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทงัการแกไ้ข

เพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ ดงันี 

เดมิ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,099,142,375.00 บาท (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้บาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น  1,099,142,375  หุน้ (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึงบาท) 
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   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,099,142,375 หุน้  (หนึงพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึงแสนสหีมนื 

       สองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  ---   หุน้  (---)" 

ใหม่ 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,834,142,375.00 บาท (หนึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสลีา้นหนึงแสน 

       สหีมนืสองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้บาท 

       ถว้น) 

 แบง่ออกเป็น  1,834,142,375  หุน้ (หนึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสลีา้นหนึงแสน 

       สหีมนืสองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,834,142,375 หุน้  (หนึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสลีา้นหนึงแสน 

       สหีมนืสองพนัสามรอ้ยเจ็ดสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  ---   หุน้  (---)" 

รายละเอยีดของการเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ทปีระชมุควรอนุมตักิารเพิมทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ

รองรบัการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิทัฯ มูลค่า 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทุน

จดทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,099,142,375 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 1,834,142,375 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจํานวน 735,000,000 หุน้  มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

รวมทงัการแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม

ทนุ จดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ ซึงมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

4. พจิารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษัทฯ เพือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

และการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : อา้งถงึการเพมิทนุของบรษิทัฯ ในวาระท ี3 ขา้งตน้ ทปีระชุมคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอต่อที

ประชมุเพอืพจิารณาและอนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จํานวน

ไม่เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็น

มูลค่าทงัสนิไม่เกนิ 13,230,000,000 บาท โดยเป็นไปตามเงอืนไขและขอ้ตกลงตามทรีะบุไวใ้น
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สญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุดงักลา่ว ทงันี บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาจองซือหุน้เพิมทุนแบบ

มเีงอืนไขบงัคบัก่อนระหวา่งบรษิทัฯ และ FPHT แลว้ในวนัท ี7 ตุลาคม 2559 ตามททีปีระชุม

คณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเขา้ลงนามในสญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุดงักลา่ว 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุ หุน้ละ 18 บาทน ีไม่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายในราคาทตีาํกว่า

รอ้ยละเกา้สบิของราคาตลาด ทงัน ีเมอืพจิารณาราคาตลาดตามหลกัเกณฑเ์กียวกบัราคาตลาด

ทกีาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท ีทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตใหบ้ริษทั

จดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทอีอกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดัลงวนัท ี28 ตุลาคม พ.ศ.2558 และที

ไดแ้กไ้ขเพมิเตมิ ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลยีถว่งนาํหนกัของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติเป็นเอกฉันทเ์สนอวาระต่อทปีระชุม เพือขออนุมตัิการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพมิทนุดงักลา่วซงึเป็นช่วงระหวา่งวนัท ี13 กนัยายน 2559 ถงึ 3 ตุลาคม 2559 

โดยมรีาคาเทา่กบั 16.19 บาทต่อหุน้ รายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม

ทนุของบรษิทัฯ ปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 3 

หลงัการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ FPHT จะมีสถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัฯ โดยถอืหุน้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ และมี

สทิธิเสนอชอืบคุคลเพอืการแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อีกทงัตวัแทนของ 

FPHT จะถูกเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยตอ้ง

ไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบุคคลทเีกียว

โยงกนัของบริษทัฯ ซึงส่งผลใหก้ารเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ 

ใหแ้ก่ FPHT ถอืเป็นรายการทเีกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท ีทจ. 

21/2551 เรือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกียวโยงกนั ลงวนัท ี31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

(และทแีกไ้ขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทเีกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ลงวนัท ี19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และทแีกไ้ขเพมิเตมิ) โดยขนาดรายการนีมีมูลค่ารายการ

สูงสุดคิดเป็นรอ้ยละ 116.24 ของมูลค่าสินทรพัยท์มีีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ โดยที

บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนัอนืใดกบั FPHT หรอืผูท้เีกียวขอ้งหรือญาติสนิทของ 

FPHT ในช่วงระหวา่งหกเดอืนก่อนวนัทมีกีารตกลงเขา้ทาํรายการนี ดงันนัรายการนีจึงมีขนาด

มากกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท์มีีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดยคํานวณจาก

งบการเงนิรวมงวดสินสุด 6 เดือน ณ วนัท ี30 มิถนุายน 2559 ของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงมี

หนา้ทตีอ้งดาํเนินการดงันี  

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกยีวกบัการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) แต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเพอืใหค้วามเหน็เกยีวกบัการเขา้ทาํรายการ  

(3) จดัใหม้ีการอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในการเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนัโดยมีมติ

อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีา

ประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี  
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รายละเอยีดของรายการทเีกยีวโยงกนัปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 4  

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่ FPHT หุน้ละ 18 บาท เป็นราคาทตีาํกว่ารอ้ยละ 90 

ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ ก่อนวนัทผูีล้งทุนจะชาํระค่าหุน้ (ราคาตลาดคํานวณจาก

ราคาถวัเฉลยีถ่วงนําหนกัของหุน้ทมีีการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัทาํการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีมีการเสนอขายหุน้ )  

บรษิทัฯ มหีนา้ทหีา้มมใิห ้FPHT ขายหุน้ทงัหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทหีุน้เริมทาํ

การซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัทีหุน้ดงักล่าวเริมทาํการซือขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือนให ้FPHT สามารถทยอยขายหุน้ดงักล่าวไดใ้น

จํานวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทงัหมดทไีดร้บั ทงันี ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรืองหลกัเกณฑเ์งอืนไขและวธิีการพิจารณาคําขอใหร้บัหุน้

สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธิในส่วนเพมิทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

สาํหรบัรายการในหนงัสือเชิญประชุมผูถ้อืหุน้เพือขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์

ตามประกาศ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท ีทจ.73/2558 เรือง รายการในหนงัสือนดัประชุม

ผูถ้ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพือขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ลงวนัที 28 

ตลุาคม พ.ศ. 2558 และทไีดแ้กไ้ขเพมิเตมิ ปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 3 

ในการนีทปีระชุมคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตงั บริษทั เบเคอร ์ทลิล ีคอรป์อเรท แอ็ดไวเซอร ี

เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นทปีรึกษาทางการเงนิอิสระเพือแสดงความเหน็เกียวกบั

การเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนั โดยรายงานความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงนิอิสระ ปรากฏ

ตามสงิทสี่งมาดว้ย 6 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ 

FPHT ซึงเป็นบุคคลทเีกียวโยงกนัของบริษทัฯ ทีราคา 18 บาทต่อหุน้นนั เป็นการเขา้ทาํ

รายการบนราคายุตธิรรมและอยูบ่นเงอืนไขทางการคา้ทวัไป (Arm’s length basis)  

  นอกจากนี คณะกรรมการมีความเหน็ว่า ธุรกรรมนีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่เพียงแต่ใน

ดา้นการสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บริษทัฯ แต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจ

ของบริษ ัทฯ ในอนาคตอีกดว้ย เนืองจาก FPHT มีประสบการณ์ในธุรกิจการพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์และมีศกัยภาพทจีะจดัหาเงนิทุนใหแ้ก่บริษทัฯ อีกทงั FCL บริษทัแม่ของ 

FPHT ยงัเป็นบรษิทัผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งประเทศแบบครบวงจรและเป็น

หนึงในบริษทัอสงัหาริมทรพัยใ์นอนัดบัตน้ของในประเทศสิงคโปร์ ซึง FCL มีธุรกิจหลกั 3 

ส่วน ไดแ้ก่ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย และธุรกิจเกียวกับ

เซอรว์สิอพารท์เมนต ์โรงแรม ทอียู่อาศยั อาคารสาํนกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัย์

เพอืการอตุสาหกรรม ครอบคลุมมากกวา่ 80 เมอืง ในในในทวปีเอเชียเหนือ เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ออสเตรเลยี ทวีปยุโรป และภูมิภาคตะวนัออกกลาง อีกทงั FCL มีธุรกิจระหว่าง

ประเทศทเีนน้ไปทกีารลงทุนของกลุ่มบริษทัในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และสหราชอาณาจกัร นอกจากนี FCL ยงัเป็นบริษทัทีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนบนกระดาน

หลกัในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์(The Singapore Exchange Securities Trading 

Limited) และเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตงัทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์4 แห่งใน
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ตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร์ โดยมีบริษทัย่อยของ FCL เป็นผูจ้ ัดการกองทรสัต์ของทรสัต์

ดงักลา่ว 

  ดงันนั เมอืพจิารณาเหตผุลดงักลา่วแลว้ คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่การเสนอขายและจดัสรร

หุน้สามญัเพมิทนุให ้FPHT ซงึเป็นบคุคลทเีกียวโยงกนัของบริษทัฯ นนัมีความเหมาะสมและ

สมเหตสุมผล และจะก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ดว้ยเหตุนีคณะกรรมการจึง

เหน็ว่าทปีระชุมควรอนุมตัิการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จํานวนไม่

เกนิ 735,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่า

ทงัสินไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึงถอืเป็นรายการทเีกียวโยงกนั ทงันี โดยเป็นไปตาม

เงอืนไขและขอ้ตกลงตามทรีะบไุวใ้นสญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุดงักลา่ว 

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี 

5. พจิารณาอนุมตัิการผ่อนผนัหน้าทีตอ้งทําคําเสนอซือหุน้ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทงัหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติทีประชุม 

ผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  หากทปีระชมุพจิารณาอนุมตักิารเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุน้ดงัทกีล่าว

ไวใ้นวาระ 3 และวาระ 4 ขา้งตน้ และ FPHT จองซอืหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ตามทรีะบ ุ

จะส่งผลให ้FPHT ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทงัสนิ 735,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ  40 ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทัฯ หลงัการจดัสรรหุน้ ซึงมากกว่ารอ้ยละ 25 

แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ ทาํให ้FPHT มีหนา้ทตีอ้งทาํคํา

เสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท ีทจ. 12/2554 เรืองหลกัเกณฑเ์งอืนไขและวธิีการใน

การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (และทมีีการแกไ้ข

เพมิเตมิ) รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 5. 

ทงัน ีหนึงในเงอืนไขบงัคบัก่อนของการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ ภายใตส้ญัญาจอง

ซอืหุน้เพมิทนุ คือการท ีFPHT จะตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคําเสนอซือหลกัทรพัย์

ทงัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทร ัพย์ ที สจ. 36/2546 เรือง

หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคําเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการ ลงวนัท ี

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ("ประกาศ Whitewash") โดยอาศยัมติทีประชุมผูถ้อืหุน้ของ

กิจการ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้

ทมีาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ทงันีทาง FPHT ไดน้ําส่งหนงัสือเอกสารทเีกียวขอ้งตามทไีดร้ะบุไวใ้นประกาศ Whitewash 

ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("สาํนักงาน ก.ล.ต.") 

พิจารณาแลว้ และเมือพน้เจ็ดวนันบัแต่วนัทสีํานกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัเอกสารดงักล่าว ทาง

สาํนกังาน ก.ล.ต. กม็ไิดแ้จง้เป็นอยา่งอนื 
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ปจัจุบนั FPHT ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ หรือ (1) กรรมการและผูบ้ริหาร (2) ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัอืนทมีีบุคคลทรีะบุใน (1) (2) หรือ (3) 

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีาํนาจควบคุม 

ในการนีทปีระชุมคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตงั บริษทั เบเคอร ์ทลิล ีคอรป์อเรท แอ็ดไวเซอร ี

เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นทปีรึกษาทางการเงนิอิสระเพือแสดงความเหน็เกียวกบั

การผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัยแ์ปรสภาพทงัหมดของบริษทัฯ 

ใหแ้ก่ FPHT โดยทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็วา่การเขา้ทาํรายการการออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพมิทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั การเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการ

ทาํคําเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติทปีระชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ มี

ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามรายงานความเหน็ของที

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 6 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ทปีระชมุควรอนุมตัิการผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคําเสนอซือหุน้

และหลกัทรพัยแ์ปรสภาพทงัหมดของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT เนืองจากได ้

พจิารณาแลว้เหน็วา่ FPHT เป็นผูล้งทนุทมีปีระสบการณ์ในธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละมี

เงนิทนุสูง ซงึจะส่งผลดต่ีอบรษิทัฯ จากการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าว และ FCL ซึงเป็น

บรษิทัแม่ของ FPHT เป็นผูน้าํในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอาเซยีน ซงึมปีระสบการณ์และความ

ชาํนาญในการพฒันาและบริหารโครงการอสงัหาริมทรพัยค์รบวงจรในหลายทวปี นอกจากนี 

บรษิทัฯ ยงัสามารถนาํเงนิทไีดร้บัจากการเพิมทุนไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและเงนิทุนรองรบั

การขยายกจิการของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทนุต่างๆ ของบรษิทัฯ ในอนาคตและการผ่อนผนั

ดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้โดย

ทนัทแีละสามารถนาํไปใชเ้พอืการขยายธุรกจิ และลดภาระการกูย้มืเงนิ  

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

6. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ทปีระชมุคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหน้าํเสนอต่อทปีระชุม เพือพิจารณาและ

อนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคับของบริษทัฯ โดยยกเลิกส่วนทีเกียวขอ้งกบัการแต่งตงักรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยแกไ้ขวรรคหนึงของขอ้ 23 ของขอ้บงัคบัจากเดมิ 

"ขอ้ 23 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และเลอืกกรรมการอีก

คนหนึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ...." 

โดยแกไ้ขเป็น 

"ขอ้ 23 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ ...."  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ว่าทีประชุมควรอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัที

กลา่วขา้งตน้ 
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คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

7. พจิารณาอนุมตักิารมอบหมายอาํนาจการดาํเนินการในวาระท ี2 ถงึวาระท ี6 ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทฯ กรรมการผูจ้ดัการ และ/

หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ทปีระชมุคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหน้าํเสนอต่อทปีระชุม เพือพิจารณาและ

อนุมตัิการมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ ผูท้ีไดร้ ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ 

ทเีกยีวขอ้งกบัวาระท ี2 ถงึวาระท ี6 ดงัต่อไปน ี

- กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียดและเงอืนไขทีจําเป็นเกียวกบัการเสนอขายและ/หรือการ

จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั รวมถงึกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสรร

หุน้ในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย และวธิีการชาํระเงนิ  

- แกไ้ขเพมิเตมิวธิีการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ และเขา้ทาํรายการต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดัทงันีขนึอยู่กบัขอบเขตทไีดร้บัการอนุมตัิ

จากทปีระชมุคณะกรรมการฯ และทปีระชมุ 

- ดาํเนินการใดๆ อนัจําเป็นสมควรและเกียวขอ้งกบัหรือมีความจําเป็นต่อการเสนอขาย 

และ/หรอื จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนซึงรวมถงึการเจรจา เขา้ทาํ ลงนาม และ/หรือ แกไ้ข

เพิมเติมแบบคําขอ และ/หรือ เอกสารใดๆทจีําเป็นต่อหรือเกียวขอ้งกบัการออก เสนอ

ขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนและการยนืแบบคําขอทเีกียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้

สามญัเพิมทุนเพือเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. การจด

ทะเบยีนลดทนุ เพมิทนุ และการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์

และ/หรือ การนําหุน้สามญัเพิมทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และการแต่งตงัทปีรึกษาทางการเงนิ ทีปรึกษากฎหมาย ทีปรึกษา หรือผู ้

ใหบ้รกิารอนืๆ และ/หรอื ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(ถา้จาํเป็น) 

- ติดต่อ เจรจา แกไ้ขเพิมเติม ตกลงเขา้ลงนาม หรือนําส่งเอกสารทเีกียวขอ้ง ตราสาร 

และ/หรอื สญัญาไม่วา่จะเป็นการทาํกบัคู่สญัญาหรือว่าบุคคลอืนทเีกียวขอ้งกบัการเขา้ทาํ

รายการทเีกียวโยงกนั และการผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคําเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของ

บรษิทัฯ โดยอาศยัมติทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ซึงรวมถงึการติดต่อ

และขอการอนุมตัจิากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง เช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์

ฯ รวมถงึการแกไ้ขเพมิเตมิสารสนเทศทเีกยีวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มูลทเีกียวขอ้ง และการ

ใหค้ําแถลงการณ์และแจง้รายงานต่างๆ กบัหน่วยงานทเีกียวขอ้ง และกาํหนดเงือนไข

รายละเอยีดทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนั ซึงรวมถงึการกระทาํการใดๆ 

ทจีาํเป็นหรอืเกยีวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการจนเสร็จสมบูรณ์การผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคํา

เสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศัยมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

(Whitewash) และแต่งตงั และ/หรอื เปลยีนผูแ้ทนทจีะมากระทาํการดงักลา่ว 
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- ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแลทเีกียวขอ้ง เช่น สาํนักงาน 

ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทร ัพย์ฯ และบุคคลหรือหน่วยงานอืนที

เกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการในวาระท ี2 ถงึวาระท ี6  

- กระทาํการอนืใดทจีาํเป็นต่อหรอืเกยีวขอ้งกบัการดาํเนินการในวาระท ี2 ถงึวาระท ี6  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการมอบหมายให ้คณะกรรมการ

บริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/

หรอื กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัวาระท ี2 ถงึวาระท ี6 ดงัที

กลา่วขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงเพอืลงมต ิ : ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด 

8. พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 

 

ในวนัประชมุฯ บรษิทัฯ จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ ลงทะเบยีนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตงัแต่

เวลา 8.00 น. โดยบรษิทัฯ ไดส้่งรายละเอียดเกียวกบัหลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ตามสิงทสี่งมา

ดว้ย 8  

จึงเรยีนมาเพอืโปรดทราบ และขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 ตามวนั เวลา และสถานททีี

ระบไุวข้า้งตน้ดว้ย จกัขอบพระคุณยงิ 

 

 

 

 

ในนามของคณะกรรมการ 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

 
(นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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สงิทส่ีงมาดว้ย 2 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพมิทนุ 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

วนัท ี7 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

ขา้พเจา้บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") เกยีวกบัมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครงัที 4/2559 เมือวนัที 7 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. 

(“ทีประชุม”) ซึงเกียวขอ้งกบัการเพิมทุน และการเสนอขาย และจ ัดสรรหุน้สาม ัญเพิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจําก ัด 

(Private Placement) ดงัต่อไปน ี

1. การเพมิทนุ 

ทีประชุมไดม้ีมติใหเ้พิมทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จาก 1,099,142,375 บาทเป็น 1,834,142,375 บาท โดยออก 

หุน้สามญัจาํนวน 735,000,000 หุน้มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 735,000,000 บาท โดยเป็นการเพิมทุน 

ในลกัษณะดงันี 

การเพมิทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ มูลค่าทตีราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งนิทนุ 
หุน้สามญั 735,000,000 1 735,000,000 

แบบมอบอาํนาจทวัไป - - - - 
 

2. การจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ทปีระชุมไดม้มีตอินุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้เพมิทนุในลกัษณะดงันี 

จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ อตัราสว่น 

(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จองซอื และชําระ

เงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

บคุคลในวงจาํกดั  

(Private Placement) 

บรษิทั เฟรเซอรส์  

พรอ็พเพอรต์ ีโฮลดงิส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

("FPHT") 

735,000,000 - 18 

คาดวา่การจองซอื และการ

ชาํระเงนิค่าหุน้จะเสรจ็สนิ

ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที

ทปีระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครงัท ี1/2559 มมีตอินุมตัิ 

โปรดดู 

หมายเหตุ

ดา้นลา่ง 

 

หมายเหต ุ

(ก) รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุ 

ทีประชุมอนุมตัิการเขา้ลงนามในสญัญาจองซือหุน้เพิมทุนแบบมีเงอืนไขบงัคบัก่อนระหว่างบริษทัฯ และ FPHT 

(“สญัญาจองซือหุน้เพมิทนุ”) ซงึไดม้กีารลงนามในวนัท ี7 ตลุาคม 2559  ในขณะเดียวกนัทปีระชุมอนุมตัใิหน้าํเสนอ

ต่อทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 เพอืพจิารณาและอนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของ
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บริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าทงัสินไม่เกิน 

13,230,000,000 บาท ทงันี โดยเป็นไปตามเงอืนไข และขอ้ตกลงตามทรีะบไุวใ้นสญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุ โดยราคา

เสนอขายดงักลา่ว กาํหนดโดยพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัยข์องบริษทัฯ ฐานะการเงนิของบริษทัฯ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประสบการณข์องผูบ้ริหารโอกาสการเตบิโตของบริษทัฯ รวมถงึการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด 

(peer comparison) ซงึคณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามเหน็ว่าราคาเสนอขายท ี18 บาทต่อหุน้มคีวามเหมาะสม โดย

ราคาดงักลา่วมสี่วนเพมิเมอืพจิารณาเปรียบเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของบริษทัปรบัปรุงดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ 

ราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาทนี ไม่ถอืเป็นราคาทีตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามทีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ต่อบคุคลในวงจาํกดั ลงวนัท ี28 ตลุาคม 2558 (และทแีกไ้ขเพิมเติม) ทงันี ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลีย

นาํหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ทีซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนทีวนัที

คณะกรรมการบริษทัฯ มมีตใิหเ้สนอต่อทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 เพอือนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญั

เพิมทุนดงักล่าว ซึงเป็นช่วงระหว่างวนัที 13 กนัยายน 2559 ถงึ 3 ตุลาคม 2559 ซึงเท่ากบั 16.19 บาทต่อหุน้ 

รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 3 ของหนงัสอืเชิญประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

ครงัท ี1/2559 

หลงัการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ FPHT จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถอืหุน้คิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 40 ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทัฯ และมสีทิธิเสนอชือบคุคลเพือการแต่งตงัเป็นกรรมการ

ของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อีกทงัตวัแทนของ FPHT จะถูกเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบุคคลทีเกียว

โยงกนัของบริษทัฯ ซงึส่งผลใหก้ารเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT จึงถอืเป็น

รายการทเีกยีวโยงกนัตามประกาศและหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง รายละเอยีดของรายการทเีกยีวโยงกนัปรากฏตามสงิที

ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสอืเชิญประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 

ในกรณีท ีFPHT จองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ จะส่งผลให ้FPHT ถอืหุน้ของบริษทัฯ ประมาณรอ้ยละ 40 

ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทัฯ หลงัการจดัสรรหุน้ ซงึมากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของสิทธิออก

เสยีงทงัหมดของบริษทัฯ ทาํให ้FPHT มหีนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ ตามมาตรา 247 

แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไดม้ีการแกไ้ขเพิมเติม) ("พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์") และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ทจ. 12/2554 เรืองหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวิธีการ 

ในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พอืครอบงาํกจิการ ลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (และทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) อย่างไรกต็าม

FPHT จะขอผ่อนผนัหนา้ทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศัยมติทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

ของบริษทัฯ (Whitewash) 
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(ข) ขอ้มูลของ FPHT 

1. ชือบริษทั วนัทจีดัตงั ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ ประเภทธุรกจิ กจิการ คณะกรรมการและผูบ้ริหาร รายชือผูถ้อืหุน้

รายใหญ่และสดัส่วนการถอืหุน้ 

บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (Frasers Property Holdings (Thailand) Co., 

Ltd. หรือ “FPHT”) เป็นบริษทัจาํกดัทจีดัตงัขนึเมอืปี 2558 ปจัจบุนัมีทุนจดทะเบยีน 13,500,000,000 บาท และ 

ทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ 3,382,500,000 บาท FPHTเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั เฟรเซอรส์ ไทยแลนด ์พทีอี ีแอลที

ดี (Frasers (Thailand) Pte Ltd.) ทงันี บริษทัเฟรเซอรส์ ไทยแลนด ์พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษทัย่อยของ บริษทั 

เฟรเซอรส์ เซ็นเตอรพ์อ้ยท ์ลมิิเต็ด (Frasers Centrepoint Limited หรือ “FCL”) โดย FCL เป็นบริษทัผู ้

ประกอบกจิการดา้นอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึงในบริษทัอสงัหาริมทรพัยอนัดบัตน้

ของประเทศสงิคโปร ์โดยสนิทรพัยร์วม ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 มมีูลค่ากว่า 24,000 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์FCL 

มธุีรกจิหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ธุรกจิในประเทศสงิคโปร ์ธุรกจิในประเทศออสเตรเลยี และธุรกจิเกยีวกบัเซอรว์สิอพารท์

เมน้ท ์โรงแรม ทอียู่อาศยั อาคารสาํนกังาน ศูนยก์ารคา้ และ อสงัหาริมทรพัยเ์พือการอุตสาหกรรม ครอบคลุม

มากกว่า 80 เมอืง ในทวปีเอเชียเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลยี ทวปียุโรป และภูมภิาคตะวนัออกกลาง 

อกีทงั FCL มธุีรกจิระหว่างประเทศทเีนน้ไปทกีารลงทนุของกลุม่บริษทัในประเทศจนี ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้และสหราชอาณาจกัร นอกจากนี FCL ยงัเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์(The Singapore 

Exchange Securities Trading Limited) อกีทงัยงัเป็นสปอนเซอร ์และมบีริษทัย่อยเป็นผูบ้ริหารจดัการ (REIT 

Manager) ของทรสัตจ์าํนวน 3 ทรสัต ์ซึงจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์ไดแ้ก่ Frasers Centrepoint 

Trust (“FCT”), Frasers Commercial Trust (“FCOT”), Frasers Logistics & Industrial Trust (“FLT”) เนน้

การลงทนุใหเ้ช่าพนืทคีา้ปลกี สาํนกังาน และธุรกจิพนืทใีหเ้ช่า และอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการอตุสาหกรรม ตามลาํดบั 

นอกจากนียงัมี Stapled Trust อีกจาํนวน 1 ทรสัต ์ซึงจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์ไดแ้ก่ Frasers 

Hospitality Trust (ประกอบดว้ย Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust และ Frasers 

Hospitality Business Trust) ซงึลงทนุในทรพัยส์นิประเภทเซอรว์ิสอพารท์เมน้ท ์และโรงแรมเป็นหลกั สาํหรบั

ขอ้มูลเพมิเตมิ กรุณาตรวจสอบจากเวบ็ไซต ์www.fraserscentrepoint.com 
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รายชือผูถ้อืหุน้ของ FPHT ซงึเป็นขอ้มูลลา่สุด ณ วนัท ี11 พฤศจิกายน 2559 มดีงัน ี

ชอื จาํนวนหุน้ 
รอ้ยละเมอืเทยีบกบัจาํนวน 

หุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 

สทิธิออกเสยีงทงัหมด 

1. บริษทั เฟรเซอรส์ (ไทยแลนด)์ พทีอี ีแอลทดีี 13,499,998 99.999985 99.999985 

2. นายเจีย คงซุง 1 0.0000075 0.0000075 

3. นายอเุทน โลหชติพิทกัษ ์ 1 0.0000075 0.0000075 

หมายเหต ุ FCL ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรอ้ยละ 

100 ในบริษทั เฟรเซอรส์ (ไทยแลนด)์ พทีอี ีแอลทดี ี

รายชือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ FCL ณ วนัท ี11 พฤศจิกายน 2559 มดีงัน ี 

ชอื จาํนวนหุน้ 
รอ้ยละเมอืเทยีบกบัจาํนวน 

หุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

รอ้ยละเมอืเทยีบกบั 

สทิธิออกเสยีงทงัหมดของ 

1. TCC Asset Limited 1,716,160,124 59.18 59.18 

2. InterBev Investment Limited 824,847,644 28.44 28.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

หนา้ท ี22 จาก 83 หนา้ 
 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่ FPHT มดีงันี 

25.5% 

นายเจริญ 

สิริวัฒนภักด ี

คุณหญงิวรรณา 

สิริวัฒนภักด ี

MM Group Limited 
Shiny Treasure 

Holding Limited 

Golden Capital 

(Singapore) 

Limited 

 

Risen Mark 

Enterprise Ltd. 

 

Maxtop 

Management 

Corp. 

 

บริษัท สิริวรรณา จํากัด 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จาํกัด (มหาชน) 

International Beverage 

Holdings Limited 

InterBev Investment 

Limited 

TCC Assets Limited 

Frasers Centrepoint Limited 

บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พทีอีี แอลทดีี 

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีโฮลดงิส์ (ประเทศไทย) 

จาํกัด 

50% 

50% 

50% 50% 

50% 

50% 

100% 100% 100% 49% 25.5% 

0.06% 3.32% 17.23% 45.27% 

100% 

100% 

28.44% 59.18% 

100% 

99.999985
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2. ความสมัพนัธร์ะหว่าง FPHT และบริษทัฯ 

ปจัจบุนั FPHT ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับริษทัฯ หรือ (1) กรรมการและผูบ้ริหาร (2) ผูม้ีอาํนาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัอนื ทมีบีคุคลทรีะบใุน (1) (2) หรือ (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อีาํนาจควบคุม 

อย่างไรกต็าม หลงัการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ FPHT จะมีสถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ

ประมาณรอ้ยละ 40 และมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อีกทงั 

ตวัแทนของ FPHT จะถกูเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบุคคลทีเกียวโยงของบริษทัฯ ตามประกาศ

รายการทเีกยีวโยงกนั 

(ค) แผนของบริษทัฯ กรณีทมีเีศษของหุน้ 

จะไม่มเีศษของหุน้เหลอื 

3. กาํหนดวนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตักิารเพมิทนุและจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ในวนัท ี23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ท ีหอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 

โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ  

 กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพอืสทิธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตงัแต่วนัท.ี...............จนกว่าการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสร็จ 

หรือ 

 กาํหนดรายชือผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัท ี25 ตลุาคม พ.ศ. 2559 และใหร้วบรวมรายชือตาม 

มาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) ในวนัที 26 

ตลุาคม พ.ศ. 2559 

4. การขออนุญาตเพมิทนุและการจดัสรรหุน้เพมิทนุ ต่อหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง และเงอืนไข การขออนุญาต 

4.1 บริษทัฯ จะดําเนินการขออนุมตัิจากทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครงัที 1/2559 สาํหรบัการเพิมทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัฯ และการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิมทุนใหแ้ก่ FPHT ซึงถอืว่าเป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคล 

ในวงจาํกดั (Private Placement) 

4.2 บริษทัฯ จะขออนุมตัจิากทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 เพอืผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมด

ของบริษทัฯ โดยอาศยัมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT 

4.3 บริษทัฯ จะยนืขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่

FPHT ซงึเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัโดยมตปิระชุมผูถ้อืหุน้ไดก้าํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน 

4.4 บริษทัฯ จะยนืคาํขอจดทะเบยีนการเพิมทุน และเปลยีนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
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4.5 บริษทัฯ จะยนืคาํขอต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพอืการขออนุมตัใิหร้บัหุน้เพมิทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพมิทนุ และแผนการใชเ้งนิทนุทไีดร้บัจากการเพมิทนุ 

บริษทัฯ มวีตัถปุระสงคใ์นการออกหุน้เพมิทนุใหแ้ก่ FPHT ดงันี 

1) เพอืใหเ้กดิความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างบริษทัฯ กบั FPHT ซงึอยู่ในกลุม่บริษทัทมีปีระสบการณแ์ละความเชียวชาญใน

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือการอุตสาหกรรมอนัเป็นธุรกิจเดียวกนักบับริษทั ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ถึง

ประสบการณแ์ละความเชียวชาญดงักลา่วของกลุม่ FCL โดยรวมถงึการเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตงัทรสัตเ์พอืการลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Investment Trust : REIT)  3 แห่ง ในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์และการเป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ ซงึบริษทัฯ เองกม็กีองทรสัตอ์ยู่ภายใตก้ารบริหารเช่นเดียวกนั  นอกจากนนั   ดงันนั ประสบการณแ์ละความ

เชียวชาญของบริษทัในกลุม่ FCL ตามทกีลา่วมา รวมถงึเครือข่ายธุรกจิอนื ๆ ในกลุม่ จะช่วยเสริมธุรกจิของบริษทัไดเ้ป็น

อย่างดี  จงึอาจกลา่วไดว้า่การออกหุน้เพมิทนุใหแ้ก่ FPHT มวีตัถปุระสงคเ์พือใหเ้ป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ดงันี 

- กลุม่ FCL มฐีานลูกคา้ทเีช่าคลงัสนิคา้ของกลุม่ในประเทศออสเตรเลยีทเีป็นบริษทัขา้มชาตขินาดใหญ่ ซงึมโีอกาสมา

เป็นลูกคา้ของบริษทัฯ ในอนาคต 

- กลุม่ FCL เป็นบริษทัทอียู่ในธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ซึงสามารถสนบัสนุนการพฒันาคลงัสินคา้ของบริษทัฯ 

เพอืรองรบัความตอ้งการใชค้ลงัสินคา้จากการเติบโตต่อเนืองของธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศไทย และ

ภูมภิาคอาเซยีน เพอืเป็นศูนยก์ลางในการกระจายสนิคา้ในหลากหลายพนืท ีรวมถงึการขยายตลาดไปยงัแถบภมูภิาค

อาเซยีนในอนาคต  

- กลุม่ FCL มปีระสบการณแ์ละความเชียวชาญในการบริหารอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจรในหลากหลายประเทศทวั

โลก ซงึจะสามารถนาํความรูเ้ชิงปฏบิตักิาร (Know-How) มาช่วยสนบัสนุน และพฒันาธุรกจิของบริษทัฯ ใหเ้ติบโต

ยงิขนึ 

2) เพอืลดอตัราส่วนหนีสนิต่อทนุของบริษทัฯ ซงึปจัจบุนัเท่ากบั 2.12 เท่า (คาํนวณจากงบการเงนิรวมงวดสนิสุด ณ วนัท ี30 

กนัยายน 2559) ทงันี ตามเงอืนไขสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและขอ้กาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ทขีองผูอ้อกหุน้กู ้

และผูถ้อืหุน้กูข้องบริษทัฯ กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งดาํรงสดัส่วนดงักล่าวไวไ้ม่เกิน 2.50 เท่า ซึงอตัราส่วนดงักล่าว

มแีนวโนม้ทจีะสูงขนึตามความตอ้งการขยายธุรกจิของบริษทัฯ ในอนาคต  ซงึตามทบีริษทัฯ มแีผนทจีะขยายธุรกิจไปยงั

ประเทศในแถบอาเซยีน ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี เวยีดนาม กมัพูชา และเมยีนมารน์นั อาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปีกว่าทบีริษทัฯ 

จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน ดงันนับริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถขายอสงัหาริมทรพัยท์ีอยู่ในต่างประเทศดงักล ่าว

ใหแ้ก่ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(กองทรสัต)์ หรือผูล้งทุนอืนๆ เพือนาํเงนิกลบัมาลงทุนในการพฒันา

อสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัฯ ไดใ้นเวลาอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  ดงันนั หากไม่มีการเพิมทุนเกิดขึน บริษทัฯ อาจตอ้งขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศใหแ้ก่กองทรสัตแ์ทน เพอืดาํรงอตัราส่วนดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขทกีาํหนด อย่างไรกต็าม 

บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัรายไดท้มีคีวามสมาํเสมอ (Recurring income) จากการใหเ้ช่าในประเทศเป็นหลกัแมจ้ะ

มแีผนการขยายธุรกจิไปยงัต่างประเทศกต็าม ดงันนั การเพมิทนุจงึนบัเป็นทางเลอืกทดีีทสุีดทางหนึงสาํหรบับริษทัฯ 

3) เพอืใหก้ารเพมิทนุสาํเร็จลงในระยะเวลาอนัสนั ทรีาคาเสนอขายสูงสุดเมอืเปรียบเทยีบกบัการเพมิทนุโดยการเสนอขายหุน้

สามญัเพิมทุนในช่องทางอืน เช่น การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม (Right Offering) หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่
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ประชาชนทวัไป (Public Offering) ทจีะตอ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการทีนานกว่า มีแนวโนม้ทีราคาเสนอขายของสองวิธี

ดงักลา่วจะเป็นราคาทมีสี่วนลดจากราคาตลาด ซึงตาํกว่าราคาที FPHT เสนอซือ  ดงันนั การเสนอขายหุน้สามญัแก่ผู ้

ลงทนุแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครงันี นอกจากจะทาํใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการไดร้บัเงนิเพือ

รองรบัการขยายธุรกจิไดท้นัท่วงทแีลว้ ยงัไม่ทาํใหเ้กดิผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

ทงันีเงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายและจดัสรรหุน้นนั บริษทัฯ คาดว่าจะนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน และขยายกจิการของบริษทัฯ 

รวมถงึนาํไปชาํระหนีบางส่วนเพอืลดภาระดอกเบยี โดยมรีายละเอยีดดงันี 

- เพอืการชาํระคืนหนีเงนิกู ้  

ประเภทเงนิกูย้ืม 
ภาระหนีเงนิตน้ 

(ลา้นบาท) 

ภาระดอกเบยีรวม 

จนถงึวนัครบ 

กาํหนดชําระคนื 

เงนิตน้ 

(ลา้นบาท) 

รวมเงนิตน้ 

และดอกเบยี 

(ลา้นบาท) 

กาํหนดวนัชําระคนื 

เงนิกูย้มืระยะสนั 

- ตวัแลกเงนิ /ตวัสญัญาใชเ้งนิ 

- ตวัแลกเงนิ(2)  

 

2,700(1) 

100(1) 

 

3 

- 

 

2,703 

100 

 

ไตรมาส 1 ปี 2560 

ไตรมาส 2 ปี 2560 

เงนิกูย้มืระยะยาว 1,860 2 1,862 ไตรมาส 1 ปี 2560 

หุน้กู ้ (3)  

 

1,100 

2,920 

22 

121 

1,122 

3,041 

ไตรมาส 1 ปี 2560 

ไตรมาส 3 ปี 2560 

รวม 8,680 148 8,828  

 หมายเหตุ:  

(1) ภาระหนีเงนิตน้ของเงนิกูย้ืมระยะสนัทเีพมิขึนจาํนวนประมาณ 1,280 ลา้นบาท จากภาระหนีทแีสดงในงบการเงนิ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 (1,520 ลา้น

บาท) เป็นการประมาณการภาระหนีทอีาจเกิดขึนจากการกูย้ืมระยะสนั ในไตรมาส 4 ของปี 2559  

(2) ชาํระดอกเบยีแบบคิดลดจากยอดเงนิตน้ ณ วนักูย้ืม 

(3) เป็นหุน้กูท้คีรบกาํหนดชาํระคืนเงนิตน้ในปี 2560  

 

- เพอืการลงทนุในโครงการในประเทศและต่างประเทศ   

โครงการ 

เงนิลงทนุ

โดยประมาณ 

(ลา้นบาท)(1) 

ผลตอบแทนการลงทนุ

ทคีาดการณไ์ว ้(IRR)(2) 

ระยะเวลา  

(ปี 2560) 

โครงการคลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศ - ตงัอยู่ใน

จ ังหว ัดหนึ ง ใน เขตพืนทีฝังตะว ันออกของ

กรุงเทพฯ(3) 

2,500 10%-12% ภายในปี 2560 

โครงการคลงัสนิคา้ในประเทศอนิโดนีเซยี(4) 

- โครงการท ี1    

- โครงการท ี2    

 

70 

80 

 

13%-14% 

11%-12% 

 

เริมไตรมาส 1 

เริมไตรมาส 1 
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โครงการ 

เงนิลงทนุ

โดยประมาณ 

(ลา้นบาท)(1) 

ผลตอบแทนการลงทนุ

ทคีาดการณไ์ว ้(IRR)(2) 

ระยะเวลา  

(ปี 2560) 

- โครงการท ี3  80 11%-12% เริมไตรมาส 1 

โครงการคลงัสนิคา้ในประเทศเวยีดนาม(5) 

- โครงการท ี1    

- โครงการท ี2    

 

140 

130 

 

13%-14% 

13%-14% 

 

เริมไตรมาส 2 

เริมไตรมาส 2 

รวมเงนิลงทนุโครงการในต่างประเทศ 500   

รวมเงนิลงทนุทงัหมด 3,000   

หมายเหตุ:  

(1) ไม่รวมเงนิทุนหมุนเวียนในการดาํเนินโครงการ 

(2) Equity IRR  

(3) เนืองดว้ยเหตุผลทางธุรกิจบริษทัฯ จึงไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้

(4) การลงทุนของทุกโครงการในประเทศอินโดนีเซยีอยู่ในรูปแบบของการเพมิทุนในบริษทัย่อยเดิม 

(5) การลงทุนของทุกโครงการในประเทศเวียดนามอยู่ในรูปแบบของการเพมิทุนในบริษทัร่วมทุนทจีะจดัตงัขึนใหม่ 

 

- เพอืเป็นเงนิทนุใชห้มนุเวยีนและเสริมสภาพคลอ่งในกจิการ จาํนวนประมาณ 1,402 ลา้นบาท  

การทบีริษทัฯ มคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งสาํรองเงนิทนุหมนุเวยีนดงักลา่วไวเ้ป็นจาํนวนทค่ีอนขา้งสูง เนืองจากบริษทัฯ ดาํเนิน

ธุรกจิในการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ทมีคีุณภาพ เพอืตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การไดม้าซงึทาํเลทตีงัทมีี

ศกัยภาพจงึถอืเป็นปจัจยัสาํคญัของความสาํเร็จประการหนึงในการดาํเนินธุรกจิ แต่เนืองจากทีดินทีมีศกัยภาพทีมีความ

พรอ้มในระบบโครงสรา้งพนืฐานทไีดม้าตรฐาน และอยู่ในเขตพฒันาอตุสาหกรรมทกีาํหนดไวส้าํหรบัการสรา้งโรงงานและ

คลงัสนิคา้ (Zoning) นนัมอียู่จาํกดั และมรีาคาค่อนขา้งสูง ดงันนัปจัจยัสาํคญัทจีะไดม้าซงึอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวเพือ

สรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งก็คือ ความพรอ้มของการมีเงินทุนทีเพียงพอทีจะสามารถจดัหาทีดินทีเหมาะสม 

รวมทงัมเีงนิทนุเพอืพฒันาและส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยมแีผนการใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนดงักลา่วภายในสนิปี 

2560 ประกอบดว้ย  

1) เพอืเป็นเงนิทนุเบอืงตน้สาํหรบัการพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ในประเทศทอีาจเกดิขนึในอนาคตจาํนวน  800 ลา้น

บาท 

2) เพอืเป็นเงนิทนุเบอืงตน้สาํหรบัลงทนุในบริษทัร่วม และ/หรือ บริษทัร่วมทุนในการพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้ใน

ต่างประเทศทอีาจเกดิขนึในอนาคตจาํนวน  200 ลา้นบาท 

3) เพอืเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนสาํหรบัการพฒันาโครงการคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าในพนืทฝีงัตะวนัออกของกรุงเทพฯ ตามตาราง

การใชเ้งนิเพมิทนุขา้งตน้จาํนวน 200 ลา้นบาท  

4) เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทวัไปของบริษทัฯ จาํนวน 202 ลา้นบาท 

ทงันีหากการลงทนุในโครงการต่าง ๆ  ไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนทกีลา่วไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะนาํเงนิทไีดร้บัจากการ

เพมิทนุไปชาํระคืนหนีทจีะครบกาํหนดชาํระในปีถดัจากปี 2560 เพอืลดภาระทางการเงนิ และเพมิความยดืหยุนใหก้บัการ

บริหารงานของบริษทัฯ ต่อไป 
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6. ประโยชนท์บีริษทัฯ จะพงึไดร้บัจากการเพมิทนุและการจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

จากวตัถปุระสงคใ์นการเพมิทนุทไีดก้ลา่วไวใ้นขอ้ 5. ประโยชนท์บีริษทัฯและผูถ้อืหุน้จะไดร้บัหากการจดัสรรเพมิทนุแลว้เสร็จ 

สามารถสรุปได ้ดงันี 

6.1 เมอืพจิารณาถงึศกัยภาพของกลุม่ FCL พบว่า FCL เป็นบริษทัชนันาํระดบัโลกทีดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์บบ

ครบวงจรมากว่า 90 ปี และเป็นหนึงในบริษทัอสงัหาริมทรพัยอ์นัดบัตน้ของประเทศสงิคโปร ์มปีระสบการณใ์นธุรกจิ

การพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ และมีศกัยภาพสูงทีจะจดัหาเงนิทุนใหแ้ก่บริษทัฯ อีกทงั FCL ยงัเป็นผูน้าํในธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัยใ์นอาเซียน (ASEAN) ซึงมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการพฒันาและบริหารโครงการ

อสงัหาริมทรพัยแ์บบบูรณาการ (Integrated Real Estate Projects) ซึงรวมถึงอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท

อตุสาหกรรมในภูมภิาคต่างๆ ทวัโลก ในขณะทบีริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าอนัดบั

หนึงของประเทศทมีปีระสบการณย์าวนานมาตงัแต่ปี 2533 มโีรงงานและคลงัสนิคา้ทตีงัอยู่ในทาํเลยุทธศาสตรแ์ละมี

ศกัยภาพ รวมทงัความพรอ้มในส่วนของโครงสรา้งพืนฐานต่างๆ ทีจาํเป็น ดงันนัจากประสบการณ์ของ FPHT 

ร่วมกบัความพรอ้มและศกัยภาพของบริษทัฯ ดงักลา่วจะช่วยเสริมสรา้งและเพิมโอกาส และการเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ

ของบริษทัฯ ทงัในดา้นความยดืหยุ่นทางการเงนิและโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ ๆ อนัไดแ้ก่ ตลาดอาเซียน ซึง

ปจัจบุนัความตอ้งการคลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสินคา้มีการขยายตวัเพิมขึน จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

ประเทศทอียู่ในภูมภิาค รวมไปถงึความตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้ในอนาคตของบริษทัในกลุ่ม FCL และฐานลูกคา้ของ

กลุม่ FCL ทจีะสามารถกลายมาเป็นลูกคา้ของบริษทัฯ ในอนาคต ซงึจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถปลอ่ยเช่าคลงัสินคา้

ไดม้ากขึน นอกจากนี บริษทัฯ จะสามารถนําความรูแ้ละความเชียวชาญในการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือการ

อตุสาหกรรมของ FCL มาปรบัใชใ้นการพฒันาและบริหารโครงการของบริษทัฯ ดงันนัการเขา้มาลงทนุของ FPHT จะ

ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัประโยชน์ทีเกิดจากการดําเนินธุรกิจร่วมกนั (synergy) และเสริมสรา้งความสามารถในการ

แข่งขนัใหก้บัธุรกจิของบริษทัฯ ใหส้ามารถเตบิโตและเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้บริษทัฯไดอ้ย่างมนัคงต่อไปในอนาคต  

6.2 เงนิทนุทมีากขนึจะช่วยในการขยายกจิการของบริษทัฯ ทงัในและต่างประเทศและทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สูญเสยีโอกาสทาง

ธุรกจิ โดยคาดว่าผลตอบแทนทไีดร้บัจากการลงทนุ (IRR) ขา้งตน้อยู่ทปีระมาณ 10%-14%  

6.3 เงนิทไีดร้บัจากการเพมิทนุจะนาํไปชาํระหนบีางส่วน ซงึจะเป็นการลดภาระหนีของบริษทัฯ ทาํใหอ้ตัราส่วนหนีสินต่อ

ทนุลดลงอย่างมนียัสาํคญั โดยจากการประมาณการอตัราส่วนดงักลา่วลดลงจาก 2.16 เท่ามาเป็น 0.64 เท่า โดยเป็น

การประมาณการจากการหกัหนีสนิรวมของงบการเงนิรวมสนิสุด ณ วนัท ี30 มถินุายน 2559 ดว้ยเงนิเพมิทนุในสว่น

ทีจะนาํไปชาํระหนีจาํนวน 8,800 ลา้นบาท และหารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวมสินสุด ณ วนัที 30 

มถินุายน 2559 บวกดว้ยเงนิเพมิทนุจาํนวน 13,230 ลา้นบาท หากอา้งองิจากงบการเงนิรวมสนิสุด ณ 30 กนัยายน 

2559  หนีสนิต่อทนุซงึประมาณการโดยใชว้ธิีดงักลา่วขา้งตน้จะลดลงจาก 2.12 เท่า มาเป็น 0.63 เท่า 

7. ประโยชนท์ผูีถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพมิทนุและการจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ประโยชน์ทีบริษทัฯ จะพึงไดร้บัตามทีกล่าวไวใ้นขอ้ 6 จะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการทีดีขึน และเพิม

ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

FPHT จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลจากการดาํเนินงาน เริมตงัแต่บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบยีน FPHT เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 
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8. รายละเอยีดอนืใดทจีาํเป็นสาํหรบัผูถ้อืหุน้เพอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเพมิทนุและการจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ระยะเวลาหา้มโอนหุน้ 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ ก่อนวนัทผูี ้

ลงทนุจะชาํระค่าหุน้ (ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลยีถว่งนาํหนกัของหุน้ทมีกีารซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทมีกีารเสนอขายหุน้) บริษทัฯ มหีนา้ทหีา้มมิ

ให ้FPHT ขายหุน้ทงัหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทหีุน้เริมทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัทหีุน้

ดงักลา่วเริมทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ให ้FPHT สามารถทยอยขายหุน้ดงักลา่วได ้

ในจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดทไีดร้บั ทงันีตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เรืองหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และวธิีการพจิารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิมทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 ซงึคาดว่าบริษทัฯ และ FPHT จะเขา้ทาํสญัญาเพอืปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักลา่วต่อไป 

ผลกระทบทอีาจเกดิขนึจากการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุ 

รายละเอยีดของผลกระทบทอีาจเกดิขึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 

เงอืนไขสาํคญัของสญัญาจองซอืหุน้ 

หนา้ทใีนการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของ FPHT ขนึอยู่กบัความสาํเร็จของเงอืนไขบงัคบัก่อนทรีะบใุนสญัญาจองซือหุน้เพิม

ทนุ ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

- กรณีทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัทจีดัขนึโดยชอบจะตอ้งมมีตอินุมตั ิเหน็ชอบ ดาํเนินการ และทาํใหก้ารจองซือ

หุน้ทอีอกใหม่บรรลุผล ในเรืองทสีาํคญัดงัต่อไปน ี

(1) เพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จาก 1,099,142,375 บาท เป็น 1,834,142,375 บาท และแกไ้ขความในขอ้ 4. ของ

ขอ้บงัคบั  บริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ  

(2) การออกและจดัสรรหุน้ทอีอกใหม่ใหแ้ก่ FPHT ตามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้ง และ 

(3) การผ่อนผนัให ้FPHT ไม่จาํเป็นตอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ จากการจองซอืหุน้ทอีอกใหม ่

- ณ วนัเสร็จสนิการจองซือหุน้ ตามทีระบุในสญัญาจองซือหุน้ FPHT จะแต่งตงักรรมการใหม่สาม (3) รายทีบริษทัฯ 

เห็นชอบใหเ้ป็นคณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ตอ้งจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาการแต่งตงั

กรรมการท ีFPHT เป็นผูแ้ต่งตงัขนึใหม ่แทนทกีรรมการทจีะลาออกไป 

- ในกรณีท ีFPHT ซงึมสีถานะเป็นบริษทัต่างชาตไิม่สามารถเขา้จองซอืหุน้ไดเ้ตม็จาํนวน เนืองจากบริษทัฯ มสีดัส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ(Foreign Shareholding Limit) เตม็จาํนวนตามทกีฎหมายกาํหนด FPHT และบริษทัฯ ตกลงทีจะ

ร่วมกนัใชค้วามพยายามอย่างดีทสุีดในการกาํหนดวธิีการทีเหมาะสมซึงกฎหมายทีเกียวขอ้งอนุญาตใหด้าํเนินการได ้

เพอืให ้FPHT สามารถเขา้จองซอืหุน้ในส่วนทไีม่สามารถเขา้จองซือเนืองจากบริษทัมีสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่างชาติเต็ม

จาํนวนได ้  
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- บริษทัฯ ตอ้งไม่ขายทรพัยส์ินหลกัของบริษทั ซึงรวมถงึการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT มูลค่าประมาณ 

1,443 ลา้นบาท ทเีคยไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมอืเดือนกมุภาพนัธ ์2559 โดยทรพัยส์ินที

ยกเลกิการขายประกอบดว้ยโรงงานและคลงัสนิคา้จาํนวนรวม 28 ยูนิต ซงึมพีนืทเีช่ารวม 69,021 ตารางเมตร  

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบริษทัฯ มมีตใิหเ้พมิทนุและจดัสรรหุน้เพมิทนุ 

ลาํดบั ขนัตอนการดาํเนนิการ วนั เดือน ปี 

1. ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครงัท ี4/2559 มมีตอินุมตัใิหเ้พมิทนุและ

จดัสรรหุน้เพมิทนุ 

7 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

2. กาํหนดรายชือผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธิเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 

(Record Date) 

25 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

3. รวบรวมรายชือผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

26 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

4. ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

5. จดัสรรหุน้เพมิทนุใหแ้ก่ FPHT คาดวา่ภายในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2560 

6. นาํหุน้สามญัเพมิทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คาดวา่ภายในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2560 
 

10. อนืๆ 

- ภายหลงัจากการจองซอืหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ FPHT เป็นผูถ้อืหุน้ในบริษทัฯ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 

ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทัฯ ซงึ FPHT จะมสีทิธิตามกฎหมายในการใชส้ทิธิออกเสยีงในทปีระชุมผูถ้อืหุน้

ของบริษทัฯ และอาจสามารถคดัคา้นวาระทตีอ้งใชค้ะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ภายหลงัจากการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ FPHT จะมสีทิธิเสนอชือบุคคลเพือการแต่งตงัเป็นกรรมการ

ของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน จากกรรมการทงัหมดจาํนวน 8 ท่าน ซงึแบง่เป็นกรรมการบริหาร 5 ท่าน และกรรมการ

อสิระ 3 ท่าน โดยทกีรรมการซงึไดร้บัการเสนอชือจาก FPHT จะไม่มคีะแนนสยีงเด็ดขาดในทปีระชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เนืองจากการพจิารณาอนุมตัวิาระทวัไปในทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก 

- ตามทบีริษทัฯ ไดห้ารือกบั FPHT ปจัจบุนั FPHT มไิดป้ระกอบธุรกจิเกยีวกบัโกดงัใหเ้ช่าในประเทศไทยอนัเป็นการ

ประกอบธุรกจิแข่งขนักบัธุรกจิหลกัของบริษทัฯ ทงันี หากในอนาคต FPHT ประสงคจ์ะประกอบธุรกิจดงักล่าวที

อาจเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ บริษทัฯ และ FPHT จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี

เกยีวขอ้งต่อไป 
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บริษทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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สงิทส่ีงมาดว้ย 3 

สารสนเทศเกยีวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

 ตามททีปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ครงัที 4/2559 

เมอืวนัท ี7 ตลุาคม 2559 ("ทปีระชมุ") ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญั 

เพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  

(Private Placement) คือบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ("FPHT") ซึงเป็นบริษทัย่อยของ 

Frasers Centrepoint Limited ("FCL") ซงึเป็นบริษทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX-ST) ในราคาหุน้ละ 18 

บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสนิไม่เกิน 13,230,000,000 บาท นอกจากนี บริษทัฯ จะเสนอต่อทีประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี

1/2559 เพอืพจิารณาและอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมตทิปีระชุมผูถ้อื

หุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT 

 บริษทัฯ ขอแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

ดงัต่อไปน ี

1. รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้ การกาํหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุน้ทีออกใหม่ และการกําหนด

ราคาตลาด 

1.1 รายละเอยีดของการเสนอขายหุน้ 

บริษทัฯ เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกนิ 735,000,000 หุน้ ซึงมีมูลค่าทีตราไว ้

หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ไดแ้ก่ FPHT ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท มูลค่ารวมทงัสินไม่เกิน

13,230,000,000 บาท ทงันี การเสนอขายขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดและเงอืนไขทีระบุไวใ้นสญัญาจองซือหุน้เพิมทุน 

(Share Subscription Agreement) ระหว่างบริษทัฯ และ FPHT ซึงไดม้ีการลงนามในวนัที 7 ตุลาคม 2559  

("สญัญาจองซือหุน้เพมิทนุ") 

ทงันี หนา้ทีในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของ FPHT ขึนอยู่กบัความสาํเร็จของเงือนไขบงัคบัก่อนทีระบ ุ

ในสญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุ ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

- การททีปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ มมีตใิหอ้าํนาจ อนุมตั ิดาํเนินการ และทาํใหเ้กิดการจดัสรรหุน้

สามญัเพมิทนุ (Completion) โดยมสีาระสาํคญัของเงอืนไขดงักลา่วดงัต่อไปน ี

(ก) การเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จาก 1,099,142,375 บาท เป็น 1,834,142,375 บาท และการแกไ้ข 

ขอ้ 4 ของหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ 

(ข) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ FPHT ตามทีกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง

กาํหนดไว ้

(ค) การผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT สาํหรบัการจองซือหุน้

สามญัเพมิทนุของ FPHT โดยอาศยัมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) 
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- ณ วนัเสร็จสนิการจองซอืหุน้ ตามทรีะบใุนสญัญาจองซอืหุน้ FPHT จะแต่งตงักรรมการใหม่สาม (3) รายที

บริษทัฯ เหน็ชอบใหเ้ป็นคณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ตอ้งจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพอืพจิารณา

การแต่งตงักรรมการท ีFPHT เป็นผูแ้ต่งตงัขนึใหม่ แทนทกีรรมการทจีะลาออกไป 

- ในกรณีท ีFPHT ซงึมสีถานะเป็นบริษทัต่างชาตไิม่สามารถเขา้จองซอืหุน้ไดเ้ตม็จาํนวน เนืองจากบริษทัฯ มี

สดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่างชาติ (Foreign Shareholding Limit) เต็มจาํนวนตามทีกฎหมายกาํหนด FPHT 

และบริษทัฯ ตกลงทจีะร่วมกนัใชค้วามพยายามอย่างดีทสุีดในการกาํหนดวิธีการทีเหมาะสมซึงกฎหมายที

เกียวขอ้งอนุญาตใหด้าํเนินการได ้เพือให ้FPHT สามารถเขา้จองซือหุน้ในส่วนทีไม่สามารถเขา้จองซือ

เนืองจากบริษทัมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิตม็จาํนวนได ้  

- บริษทัฯ ตอ้งไม่ขายทรพัยส์นิหลกัของบริษทั ซงึรวมถงึการเสนอขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT มูลค่า

ประมาณ 1,443 ลา้นบาท ทเีคยไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือเดือนกุมภาพนัธ ์

2559 โดยทรพัยส์นิทยีกเลกิการขายประกอบดว้ยโรงงานและคลงัสนิคา้จาํนวนรวม 28 ยูนิต ซึงมีพืนทีเช่า

รวม 69,021 ตารางเมตร 

หลงัการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ FPHT จะมีสถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถอืหุน้ 

คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษทัฯ และมสีทิธิเสนอชือบุคคลเพือการแต่งตงัเป็น

กรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อีกทงัตวัแทนของ FPHT จะถูกเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือ 

ผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบุคคลทีเกียวโยงของบริษทัฯ ซึงส่งผลใหก้ารเสนอขาย

และการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT เป็นรายการทเีกยีวโยงกนัตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั

ทเีกยีวขอ้ง 

ในกรณีท ีFPHT จองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ ภายใตส้ญัญาจองซือหุน้เพิมทุน จะส่งผลให ้FPHT ถอืหุน้

ของบริษทัฯ คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ หลงัการจดัสรรหุน้ ซึง

มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ ทาํให ้FPHT มีหนา้ทีตอ้งทาํคาํ

เสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 (ตามทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์") และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท ี

ทจ. 12/2554 เรืองหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือครอบงาํกิจการ ลงวนัที 13 

พฤษภาคม 2554 (และทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

ทงันี หนึงในเงอืนไขบงัคบัก่อนของการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ ภายใตส้ญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุ คือการ

ท ีFPHT จะตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมตทิปีระชุม

ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท ีสจ. 36/2546 เรืองหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการ ลงวนัท ี

17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 โดยอาศยัมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของ

จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในการนี ทปีระชุมไดม้มีตอินุมตัใิหน้าํเสนอต่อทปีระชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ครงัที 1/2559 เพือพิจารณาและอนุมตั ิ

การผ่อนผนัหนา้ทีตอ้งทาํคาํเสนอซือหุน้และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทงัหมดของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ 
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FPHT เนืองจากการผอ่นผนัดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถไดร้บัเงนิจากการเสนอ

ขายหุน้โดยทนัท ีและสามารถนาํไปใชเ้พอืการขยายธุรกจิ และลดตน้ทนุทางการเงนิของบริษทัฯ 

หากผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ อนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้  

มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพอืจดัสรรใหแ้ก่ FPHT และธุรกรรมทเีกยีวขอ้ง รวมถงึอนุมตักิารผ่อนผนัการทาํคาํ

เสนอซือหล ักทร ัพย์ท ังหมดของบริษ ัทฯ  (Whitewash)  ให แ้ ก่  FPHT บริษ ัทฯ  คาดว่ า  FPHT  

จะดาํเนินการจองซือหุน้เพิมทุนของบริษทัฯ และชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยทีบริษทัฯ ตงัใจจะดาํเนินการ 

จดทะเบยีนหุน้เพิมทุนทีเสนอขายใหแ้ก่ FPHT กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 

ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ครงัท ี1/2559 

ในการนี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ คือ บริษทั เบเคอร ์ทลิล ีคอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี เซอรว์ิส

เซส (ประเทศไทย) จาํกดั เพอืแสดงความเหน็เกยีวกบัการอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัย์

ทงัหมดของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ก่อนและหลงัจากการเขา้ซอืหุน้ของ FPHT เป็นดงันี 

โครงสรา้งผูถ้ือหุน้ก่อนการเขา้ซอืหุน้ของ FPHT  โครงสรา้งผูถ้ือหุน้หลงัการเขา้ซอืหุน้ของ FPHT 

บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 43.55%  บจก.เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรตี์ โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) 40.07% 

กลุ่มซตีิเรียลตี 7.04%  บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 26.10% 

อืน ๆ 49.41%  กลุ่มซตีิเรียลตี 4.22% 

   อืน ๆ 29.61% 

1.2 การกาํหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

มูลค่ารวมของผลตอบแทนสาํหรบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุให ้FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) ทรีาคา 18 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสินไม่เกิน 13,230,000,000 บาท โดยราคา

เสนอขายดงักลา่วเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาจองซอืหุน้เพมิทนุ โดยบริษทัฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาดงักลา่ว

จากฐานะทางการเงนิ ผลประกอบการ มูลค่าตามบญัชีปรบัปรุงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ โอกาส

ในการเตบิโตทางธุรกจิ และประสบการณใ์นการบริหารธุรกจิของบริษทัฯ  รวมทงัไดค้าํนึงถงึราคาตลาดของหุน้ของบริษทัใน

ตลาดหลกัทรพัย ์และการประเมนิโดยวธิีเปรียบเทยีบตลาด (peer comparison)    

โดยในส่วนของการพจิารณาเปรียบเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้ของบริษทันนั เป็นการคาํนวณจากราคาถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกั

ของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 15 วนัทาํการตดิต่อกนัก่อนวนัทคีณะกรรมการของบริษทัฯ มมีตเิสนอวาระต่อที

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมเมอืวนัท ี7 ตลุาคม 2559) ซงึเป็นช่วงระหว่างวนัท ี13 กนัยายน 

2559 ถงึ 3 ตลุาคม 2559 (บริษทัฯ ไดข้อใหต้ลาดหลกัทรพัยส์งัพกัการซอืขายหุน้ของบริษทัฯ ชวัคราว ตงัแต่วนัท ี4 ถงึ 7 

ตลุาคม 2559 เนืองจากอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงเกยีวกบัรายละเอยีดการเพมิทนุและจดัสรรหุน้เพมิทนุ จงึไม่มรีาคาตลาด

ของหุน้ในวนัท ี4 ถงึ 7 ตลุาคม 2559) โดยมรีาคาเท่ากบั 16.19 บาทต่อหุน้ตามลาํดบั ซงึถอืว่าราคาเสนอขายสูงกว่าราคา

ตลาด  
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และเมอืเปรียบเทยีบ P/E ratio กบัคู่แข่งรายสาํคญัในธุรกจิพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแลว้ (Peer comparison) 

P/E ratio ของบรษิทัอยู่ในระดบัทตีาํกว่าคู่แข่งรายดงักลา่ว ดงัแสดงในตารางดงัต่อไปน ี

P/E (เท่า) 28/12/2555 27/12/2556 30/12/2557 30/12/2558 18/11/2559 

TICON 42.89 10.24 18.54 22.83 15.97 

WHA 64.19 129.43 22.42 37.84 18.95 

 ทมีา : ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นอกจากนีเมอืพจิารณาถงึศกัยภาพของ FPHT บริษทัย่อยของ FCL พบว่า FCL เป็นบริษทัชนันาํระดบัโลกทีดาํเนิน

ธุรกจิอสงัหาริมทรพัยแ์บบครบวงจรมากว่า 90 ปี และเป็นหนึงในบริษทัอสงัหาริมทรพัยอ์นัดบัตน้ของประเทศสิงคโปร ์

มปีระสบการณใ์นธุรกจิการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และมศีกัยภาพสูงทจีะจดัหาเงนิทนุใหแ้ก่บริษทัฯ อกีทงั FCLยงัเป็น

ผูน้าํในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นอาเซียน (ASEAN) ซึงมีประสบการณ์และความเชียวชาญในการพฒันาและบริหาร

โครงการอสงัหาริมทรพัยแ์บบบูรณาการ (Integrated Real Estate Projects) ซึงรวมถงึอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท

อุตสาหกรรม ในทวีปเอเชียเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลยี ยุโรป และตะวนัออกกลาง ซึง FCL ยงัมี

เครือข่ายทางธุรกจิระหว่างประเทศทมีุ่งเนน้การลงทนุในประเทศจนี ทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสหราชอาณาจกัร  

FCL เป็นบริษทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์(SGX-ST) และเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตงัทรสัตเ์พอืการลงทนุ

ในอสงัหาริมทรพัย ์(Real Estate Investment Trust : REIT)  3 แห่ง ในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์โดยมบีริษทัย่อย

ของ FCL เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ FCL มีธุรกิจครอบคลุมถงึอสงัหาริมทรพัยเ์พือการอุตสาหกรรม เซอรว์ิสอพาร์

ทเมนต ์โรงแรม ทอียู่อาศยั อาคารสาํนกังาน และศูนยก์ารคา้  ในขณะทบีริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาโรงงานอตุสาหกรรมและ

คลงัสนิคา้ใหเ้ช่าอนัดบัหนึงของประเทศทมีปีระสบการณ์ยาวนานมาตงัแต่ปี 2533 มีโรงงานและคลงัสินคา้ทีตงัอยู่ใน

ทาํเลยุทธศาสตรแ์ละมศีกัยภาพ รวมทงัความพรอ้มในส่วนของโครงสรา้งพนืฐานต่างๆ ทจีาํเป็น ดงันนั เมอืพจิารณาถงึ

ประสบการณข์อง FPHT ร่วมกบัความพรอ้มและศกัยภาพของบริษทัฯ ดงักลา่วจะช่วยเสริมสรา้งและเพิมโอกาส และ

การเตบิโตใหแ้ก่ธุรกจิของบริษทัฯ  ทงัในดา้นความยดืหยุ่นทางการเงนิและโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ ๆ อนัไดแ้ก่ 

ตลาดอาเซยีน ซงึปจัจบุนัความตอ้งการคลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสินคา้มีการขยายตวัเพิมขึน จากการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิของประเทศทอียู่ในภูมภิาค รวมไปถงึความตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้ในอนาคตของบริษทัในกลุม่ FCL ดงันนัการ

เขา้มาลงทนุของ FPHT จะสามารถเสริมสรา้งการเติบโตทีเป็นประโยชนต่์อธุรกิจและผูถ้อืหุน้บริษทัฯไดอ้ย่างมนัคง

ต่อไปในอนาคต  

 

จากเหตผุลทกีลา่วมาขา้งตน้คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นว่าราคาเสนอขายที 18 บาทต่อหุน้ดงักล่าวมีความ

เหมาะสม 
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1.3 การกาํหนดราคาตลาด 

“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลยีถว่งนาํหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ย

กว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัทีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระ 

ต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอือนุมตักิารเสนอขายหุน้ทอีอกใหม่ของบริษทัฯ 

ราคาเสนอขายท ี18 บาทต่อหุน้ ไม่ถอืเป็นราคาทีตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามทีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรืองการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ต่อบคุคลในวงจาํกดั ลงวนัท ี28 ตลุาคม 2558 (และทแีกไ้ขเพมิเตมิ) ทงันี ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลยี

นาํหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ทีซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนทีวนัที

คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพืออนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว 

ซงึเป็นช่วงระหว่างวนัท ี13 กนัยายน ถงึวนัท ี3 ตลุาคม 2559 ซงึเท่ากบั 16.19 บาทต่อหุน้ 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัตาํกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ 

ก่อนวนัทผูีล้งทนุจะชาํระค่าหุน้ (ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลยีถว่งนาํหนกัของหุน้ทีมีการซือขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการตดิต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกทีมีการ

เสนอขายหุน้) บริษทัฯ มหีนา้ทหีา้มมใิห ้FPHT ขายหุน้ทงัหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทหีุน้เริมทาํการซอื

ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัทีหุน้ดงักล่าวเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนด

ระยะเวลา 6 เดือน ให ้FPHT สามารถทยอยขายหุน้ดงักล่าวไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทงัหมดที

ไดร้บั ทงันีตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรืองหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และ

วธิีการพจิารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสทิธิในส่วนเพมิทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคดัเลือกบุคคลในวงจํากดั วตัถุประสงคข์องการเพิมทุน แผนการใชเ้งินทีไดร้ ับ 

จากการเพมิทนุ และรายละเอยีดเกยีวกบัโครงการ 

2.1 หลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการคดัเลอืกบคุคลในวงจาํกดั 

บริษทัฯ จะเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่นกัลงทนุทจีะสามารถเขา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ และ

เสริมสรา้งความแขง็แกร่งทางธุรกจิ (synergy) ได ้รวมถงึเป็นนกัลงทนุทมีฐีานะทางการเงนิทดีีดว้ย 

2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่าง FPHT และบริษทัฯ 

โปรดดูหวัขอ้ "ขอ้มูลของ FPHT" ในแบบรายงานการเพิมทุน (แบบ 53-4) (สิงทีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559) 

2.3 วตัถปุระสงคข์องการเพมิทนุ แผนการใชเ้งนิทไีดร้บัจากการเพมิทนุ 

โปรดดูหวัขอ้ "5. วตัถปุระสงคข์องการเพมิทนุ และแผนการใชเ้งนิทนุในส่วนทเีพมิ" ในแบบรายงานการเพิมทุน 

(แบบ 53-4) (สงิทสี่งมาดว้ย 2 ของหนงัสอืเชิญประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559) 
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3. ผลกระทบทอีาจเกดิขึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั 

การออกหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ ทรีาคาดงักลา่วขา้งตน้ จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี  

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ (Price Dilution) 

=  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) - (ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 16.19 - 16.92* 

 16.19 

= รอ้ยละ - 4.51 ไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ 

(*ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (16.19 x 1,099,142,375) + (18.00 x 735,000,000) = 16.92 ) 

            1,834,142,375 

3.2 ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Controlled Dilution) 

=      จาํนวนหุน้ทเีสนอขายครงัน ี  

  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ทเีสนอขายครงัน ี

=  735,000,000  

  1,099,142,375 + 735,000,000 

= รอ้ยละ 40.07 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของผูถ้อืหุน้ (Earning per Share Dilution) 

=  (กาํไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย - กาํไรต่อหุน้หลงัการเสนอขาย) 

        กาํไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย 

= 0.95 - 0.57 

   0.95 

= รอ้ยละ 40.07 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เกยีวกบัธุรกรรม ตามทรีะบใุนประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

ท ีทจ. 73/2558 เรืองรายการในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัจดทะเบยีนเพอืขออนุมตักิารออกและเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

4.1 เหตผุลและความจาํเป็นในการออกหุน้สามญัเพมิทนุใหแ้ก่ FPHT 

ขณะนีบริษทัฯ มคีวามตอ้งการเงนิทุนสาํหรบัการขยายกิจการและการลดภาระหนีของบริษทัฯ คณะกรรมการ

บริษทัฯ จงึมคีวามเหน็ว่าการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอ

ขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั จะทาํใหบ้ริษทัฯ เพิมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสนั เมือเทียบกบัการเสนอขายหุน้

สามญัเพมิทนุใหแ้ก่ประชาชน ซงึมหีลกัเกณฑท์มีากกว่า ระยะเวลาทนีานกว่า และมตีน้ทนุการดาํเนินการทสูีงกว่า 
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นอกจากนัน  การ เสนอขายหุ น้ ส าม ัญ เพิมทุน ใหแ้ ก่ประชาชนหรื อ ผู ถ้ือหุ น้ เดิมของบริษ ัทฯ  น ัน  

อาจมคีวามไม่แน่นอนว่าบริษทัฯ อาจจะไม่สามารถระดมเงนิทนุจากประชาชน หรือไดร้บัการจองซอืหุน้เตม็จาํนวน

จากผูถ้อืหุน้เดิมภายในระยะเวลาทบีริษทัฯ กาํหนดไว ้

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าธุรกรรมนีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ไม่เพียงแต่ในดา้นความยืดหยุ่น 

ทางการเงนิ แต่ยงัเป็นประโยชนต่์อการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตอีกดว้ย ทงันี เนืองจาก FPHT  

มปีระสบการณใ์นธุรกจิการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และมศีกัยภาพสูงทจีะจดัหาเงนิทนุใหแ้ก่บริษทัฯ อีกทงั FCL 

บริษทัแม่ของ FPHT ยงัเป็นบริษทัผูป้ระกอบการดา้นอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึง

ในบริษทัอสงัหาริมทรพัยอ์นัดบัตน้ของประเทศสิงคโปร ์ซึง FCL มีธุรกิจหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ธุรกิจในประเทศ

สิงคโปร ์ธุรกิจในประเทศออสเตรเลยี และธุรกิจเกียวกบัเซอรว์ิสอพารท์เมนต ์โรงแรม ทีอยู่อาศยั อาคาร

สาํนกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการอตุสาหกรรม ครอบคลุมมากกว่า 80 เมอืงในทวปีเอเชียเหนือ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลยี ทวปียุโรป และภูมภิาคตะวนัออกกลาง อกีทงั FCL มธุีรกจิระหว่างประเทศ

ทีเนน้ไปทีการลงทุนของกลุ่มบริษทัในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสหราชอาณาจกัร 

นอกจากนี FCL ยงัเป็นบริษทัทีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์(The 

Singapore Exchange Securities Trading Limited)  และเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตงัทรสัตเ์พือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์4 แห่ง ในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์โดยมีบริษทัย่อยของ FCL เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์

ของทรสัตด์งักลา่ว 

4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทบีริษทัฯ ไดร้บัจากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามเหน็ว่าเงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายจะถกูนาํไปใชส้าํหรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ 

ในอนาคต และใชส้าํหรบัการชาํระหนบีางส่วนไดอ้ย่างแน่นอน 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพมิทนุ และความเพยีงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีทีเงินไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

ไม่ครอบคลมุงบประมาณทงัหมดทตีอ้งการใชใ้นการดาํเนินการตามโครงการ 

ภายหลงัจากทีบริษทัฯ ไดศึ้กษาความจาํเป็นของการเพิมทุนในครงันี รวมถงึประโยชนจ์ากการมี FPHT เป็น

พนัธมิตรทางธุรกิจตามทีกล่าวข า้งตน้ คณะกรรมการบริษ ัทฯ มีความเห็นว่ าการเพิมทุนในคร ังนี 

มคีวามสมเหตสุมผลและจะก่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัฯ 

4.4 ผลกระทบทคีาดว่าจะเกดิขึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน

โดยรวมของบริษทัฯ อนัเนืองมาจากการออกหุน้สามญัเพมิทนุ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เหน็ว่าการประกอบธุรกจิของบริษทัจะไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดจีากประสบการณแ์ละ

ความเชียวชาญของพนัธมติรทางธุรกจิรายใหม ่นอกจากนี ฐานะทางการเงนิทมีนัคงของบริษทัฯ หลงัการเพิมทุน 

จะช่วยส่งผลใหบ้ริษทัฯ มผีลการดาํเนินงานทดีีขนึ ทงันี จากการประมาณการ อตัราส่วนหนีสินต่อทุนของบริษทั

จะลดลงจาก 2.16 เท่ามาเป็น 0.64 เท่า   โดยเป็นการประมาณการจากการหกัหนีสินรวมของงบการเงนิรวม

สนิสุด ณ วนัท ี30 มถินุายน 2559 ดว้ยเงนิเพมิทนุในส่วนทจีะนาํไปชาํระหนีจาํนวน 8,800 ลา้นบาท และหาร

ดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวมสนิสุด ณ วนัท ี30 มถินุายน 2559 บวกดว้ยเงนิเพมิทนุจาํนวน 13,230 

ลา้นบาท 
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หากอา้งองิจากงบการเงนิรวมสนิสุด ณ 30 กนัยายน 2559  หนีสนิต่อทนุซงึประมาณการโดยใชว้ธิีดงักลา่วขา้งตน้

จะลดลงจาก 2.12 เท่า มาเป็น 0.63 เท่า 

นอกจากนี การทเีงอืนไขในสญัญาจองซอืหุน้ทบีริษทัฯ ทาํกบั FPHT ไดร้ะบุว่าบริษทัฯ จะไม่ขายทรพัยส์ินหลกั

ของบริษทัฯ ซงึรวมถงึการไม่ขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TREIT จาํนวนประมาณ 1,443 ลา้นบาทในปี 2559 นนั 

มไิดส้่งผลกระทบในทางลบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เนืองจาก เมอืบริษทัฯ ไดร้บัเงนิจากการเพมิทนุครงั

นี จะทาํใหบ้ริษทัฯ มเีงนิทนุมากเพยีงพอสาํหรบัการขยายธุรกจิ อกีทงัการลดลงของอตัราส่วนหนีสนิต่อทนุตามที

กลา่วขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้งขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ทงันี แมว้่าในปี 2559 บริษทัฯ จะมี

กาํไรนอ้ยกว่าทปีระมาณการไวป้ระมาณ 330 ลา้นบาท อนัเนืองมาจากการยกเลกิจากการขายอสงัหาทรพัยใ์หแ้ก่ 

TREIT แต่บริษทัฯ จะไดร้บัรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วประมาณปีละ 120 ลา้นบาทตลอดอายุการ

ใชป้ระโยชนข์องอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่ว รวมทงัยงัสามารถขายอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวไดอ้ีกในอนาคตหากมี

ความจาํเป็น  

5. ผลกระทบต่อการเปลยีนแปลงโครงสรา้งการบรหิารงาน 

หลงัการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุของบริษทัฯ FPHT จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และภายใตส้ญัญา 

จองซอืหุน้สามญัเพมิทนุ FPHT จะมสีทิธเิสนอชือบคุคลเพอืการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน  

ซงึคาดวา่กรรมการทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายปณต สริิวฒันภกัด ี (2) นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์และ (3) นายอเุทน 

โลหชิตพทิกัษ ์ อกีทงัตวัแทนของ FPHT จะถกูเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

ภายหลงัจากทกีารจองซอืหุน้สาํเร็จ โดยขนึอยู่กบัการอนุมตัจิากทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

สาํหรบัขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดดูหวัขอ้ "อนืๆ" ในแบบรายงานการเพมิทนุ (แบบ 53-4) (สิงทีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือ

เชิญประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559) 

6. คาํรบัรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ฏบิตัหินา้ทดีว้ยความซอืสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ในเรืองทีเกียวกบัการเพิมทุนในครงันีแลว้ อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตัิหนา้ทีดงักล่าว  

เกดิความความเสยีหายแก่บริษทัฯ ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษิทัฯ ไดต้าม

มาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และหากการปฏิบตัิหนา้ทีนนั เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง 

ไดป้ระโยชนไ์ปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนนัแทนบริษทัฯ ได ้ตามมาตรา 

89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ช ้

ความระมดัระวงัในการดาํเนินการพจิารณาและตรวจสอบขอ้มูลของ FPHT และมคีวามเหน็ว่า FPHT เป็นนกัลงทุนทีมี

ศกัยภาพ และสามารถลงทนุในบริษทัฯ ไดจ้ริง 
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คณะกรรมการบริษทัฯ จะรบัผดิชอบต่อขอ้มลูทเีปิดเผยในสารสนเทศฉบบันี และคณะกรรมการบริษทัฯ ขอรบัรองวา่ขอ้มลู 

ในสารสนเทศฉบบันีถกูตอ้ง สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในลกัษณะใดๆ เท่าทพีงึจะทราบได ้

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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สงิทส่ีงมาดว้ย 4 

สารสนเทศเกยีวกบัการเขา้ทํารายการทีเกียวโยงกนั 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

ตามทีทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ครงัที 4/2559 เมือวนัท ี7 

ตุลาคม 2559 ("ทีประชุม") ไดม้มีติอนุมตัิใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือพจิารณาอนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนของ

บริษทัฯ จํานวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือจ ัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private 

Placement) คือ บรษิทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอรตี์ โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จํากดั ("FPHT") ซึงเป็นบริษทัย่อยของ Frasers 

Centrepoint Limited ("FCL") ซงึเป็นบริษทัทีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยสิ์งคโปร ์(“SGX-ST”) ในราคาหุน้ละ 18 บาท 

คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสนิ 13,230,000,000 บาท โดยภายหลงัจากการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ FPHT จะมีสถานะ

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถือหุน้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ และมสีทิธิเสนอ

ชอืบุคคลเพอืการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อีกทงัตวัแทนของ FPHT จะถูกเสนอชือใหด้าํรงตําแหน่ง

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบุคคลทเีกียวโยงกนัของบริษทัฯ และการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ FPHT ซึงเป็น

บุคคลทีเกียวโยงกนัของบริษทัฯ ถอืเป็นรายการทเีกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท ีทจ. 21/2551 เรือง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกียวโยงกนั ลงวนัท ี31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (และทีแกไ้ขเพมิเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 ลงวนัที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และทีแกไ้ขเพมิเติม) ("ประกาศรายการทีเกียวโยงกนั") ขนาดรายการนีมี

มูลค่ารายการสูงสุด คิดเป็นรอ้ยละ 116.24 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีมตีวัตนสุทธิ (NTA) ของบรษิทัฯ โดยทีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ทาํ

รายการทเีกียวโยงกนัอืนใดกบั FPHT หรือผูท้ีเกียวขอ้งหรือญาติสนิทของ FPHT ในช่วงระหวา่งหกเดอืนก่อนวนัทมีกีารตกลง

เขา้ทาํรายการนี ดงันนัรายการนีจึงมีขนาดมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท์ีมตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดยคาํนวณจากงบ

การเงนิรวมงวด 6 เดือน สนิสุดวนัที 30 มถินุายน 2559 ของบริษทัฯ บรษิทัฯ จึงมหีนา้ทตีอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการ

เขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแต่งตงัทปีรึกษาทางการเงนิอิสระเพอืใหค้วามเหน็เกียวกบัการเขา้ทาํรายการ รวมถงึจดั

ใหม้กีารอนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้ือหุน้ในการเขา้ทาํรายการทเีกียวโยงกนั โดยมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสขีอง

จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทีมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย ทงันี 

สาระสาํคญัของรายการ มีดงัต่อไปนี 

1. วนั เดือน ปีทีมีการตกลงเขา้ทํารายการ  

ทีประชุมไดม้ีมติอนุม ติัการเขา้ทําสญัญาจองซือหุน้เพิมทุนแบบมีเงือนไขบงัคับก่อน ระหว่างบริษทัฯ และ FPHT 

("สญัญาจองซอืหุน้เพมิทุน") ซงึไดม้กีารลงนามไปเมอืวนัที 7 ตุลาคม 2559 และทีประชุมอนุมตัิใหน้ําเสนอต่อทีประชุม

วสิามญัผูถ้ือหุน้ครงัท ี1/2559 เพอืพิจารณาและอนุมติัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ จาํนวนไม่เกิน 

735,000,000 หุน้ ซึงมีมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private 

Placement) ทรีาคา 18 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทงัสนิไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ทงันี การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ
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จะขนึอยู่กบัขอ้กาํหนดและเงอืนไขทีระบุไวใ้นสญัญาจองซอืหุน้เพมิทุน และบริษทัฯ จะขออนุมตัิจากทปีระชุมวิสามญัผูถ้ ือ

หุน้ ครงัท ี1/2559 โดยภายหลงัจากทีไดร้บัอนุมติัและเงอืนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาจองซอืหุน้สามญัเพมิทุน (ตามทีระบุ

ดา้นล่าง) สาํเร็จครบถว้นแลว้  บริษทัฯ จะดาํเนินการเพมิทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ FPHT โดยคาดว่าธุรกรรม

ดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัอนุมติัจากทปีระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ครงัที 1/2559  

สาํหรบัรายละเอียดของเงอืนไขบงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาจองซือหุน้สามญัเพิมทุน โปรดดูหวัขอ้ "เงอืนไขบงัคบัก่อนและ

เงอืนไขอืนทสีาํคญัในการเขา้ทาํนิติกรรม" ในตารางสรปุสาระสาํคญัในขอ้ 10.5 ขอ้มูลอืนทีอาจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจ

ของผูล้งทุนอย่างมีนยัสําคญั 

2. คู่กรณีทีเกยีวขอ้ง 

ผูอ้อกหุน้สามญัเพิมทนุ : บริษทัฯ 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุน : บริษทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอรต์ ีโฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จํากดั 

3. คําอธิบายโดยทวัไปเกยีวกบัลกัษณะของรายการ 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ตามสญัญาจองซอืหุน้

สามญัเพมิทุน 

จาํนวนหุน้สามญัเพมิทนุ : ไม่เกนิ 735,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขาย : การเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัครงันี เป็นการเสนอขายทผูีถ้อืหุน้

ของบริษทัฯ มมีติกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจน ทรีาคาหุน้ละ 18 บาท โดยราคาเสนอ

ขายดังกล่าวไม่ถือเป็นราคาทีตํากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามทีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 72/2558 เรอืง การอนุญาตใหบ้ริษทัจด

ทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั ลงวนัที 28 ตุลาคม 2558 (และที

แกไ้ขเพิมเติม)ทงันี ราคาตลาดคํานวณจากราคาถวัเฉลียนําหนกัของหุน้สามญัของ

บริษทัฯ ทซีอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ยอ้นหลงั 

15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนทีวนัทคีณะกรรมการบริษทัฯ มมีติใหเ้สนอต่อทปีระชมุผูถ้อื

หุน้เพืออนุมตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงเป็นช่วงระหว่างวนัที 13 

กนัยายน 2559 ถงึ 3 ตุลาคม 2559 ซงึเท่ากบั 16.19 บาทต่อหุน้โปรดพจิารณาสงิทส่ีง

มาดว้ย 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัที 1/2559 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ FPHT หุน้ละ 18 บาท เป็นราคาทีตํากว่า

รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนวนัทผูีล้งทุนจะชําระค่าหุน้ (ราคา

ตลาดคาํนวณจากราคาถวัเฉลยีถ่วงนาํหนกัของหุน้ทมีีการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั

แรกทีมกีารเสนอขายหุน้) บริษทัฯ มีหนา้ทีหา้มมิให ้FPHT ขายหุน้ทงัหมดภายใน

ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทหีุน้เริมทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัที
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หุน้ดงักลา่วเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืน ให ้

FPHT สามารถทยอยขายหุน้ดงักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจํานวนหุน้ทงัหมดที

ไดร้บัทงันีตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรือง

หลกัเกณฑเ์งอืนไขและวธิีการพิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วน

เพมิทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

 

ในกรณีท ีFPHT จองซือหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัฯ ไดต้ามขา้งตน้ จะส่งผลให ้FPHT ถอืหุน้ของบริษทัฯ รวมทงัสนิคิด

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ หลงัการจดัสรรหุน้ ซึงมากกวา่รอ้ยละ 25 แต่ไมถ่ึง

รอ้ยละ 50 ของสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ ทาํให ้ FPHT มหีนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบรษิทัฯ 

ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไดม้กีารแกไ้ขเพมิเติม) ("พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์") และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ. 12/2554 เรือง หลกัเกณฑ ์ เงอืนไข และวธิกีารในการเขา้

ถอืหลกัทรพัยเ์พอืครอบงาํกิจการ ลงวนัท ี13 พฤษภาคม 2554 (และทีมกีารแกไ้ขเพมิเติม) 

ทงันี หนึงในเงอืนไขบงัคบัก่อนของการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใตส้ญัญาจองซือหุน้เพมิทุน คือการท ีFPHT

จะตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัหนา้ทีตอ้งทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติทปีระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ 

(Whitewash) ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที สจ. 36/2546 เรือง 

หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคําเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการ ลงวนัที 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

โดยอาศยัมติทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของกิจการ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ ือ

หุน้ทมีาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในการนีทปีระชุมไดม้มีติอนุมติัใหน้ําเสนอต่อทปีระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัที 1/2559 เพือพิจารณาและอนุมติัการผ่อนผนั

หนา้ทีตอ้งทาํคําเสนอซือหุน้และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทงัหมดของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT เนืองจากการ 

ผ่อนผนัดงักลา่วมีความสมเหตุสมผลและจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้โดยทนัทีและสามารถ

นาํไปใชเ้พอืการขยายธุรกิจ และลดตน้ทุนการกูย้มืเงนิ 



 

หนา้ที 43 จาก 83 หนา้ 

 

4. มูลค่ารวมและเกณฑท์ีใชใ้นการกําหนดมูลค่ารวมของรายการ 

ขนาดรายการทเีกยีวโยงกนั : มูลค่าสงิตอบแทน 
= 

13,230,000,000 

มูลค่าสนิทรพัยท์มีตีวัตนสุทธิของบริษทั (NTA)* 11,381,431,000 

*หมายเหตุ: คาํนวณจากงบการเงนิรวม งวด 6 เดอืน สินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2559 

ของบรษิทัฯ 

มูลค่ารวมของรายการและเกณฑท์ีใช ้

กาํหนดมูลค่ารวมของรายการ 

: บริษทัฯ จะไดร้บัสิงตอบแทนเป็นจาํนวนทงัสนิไม่เกิน 13,230,000,000 บาท จากการ

เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ FPHT 

ทรีาคา 18 บาทต่อหุน้ 

มูลค่ารวมของรายการจํานวนไม่เกิน 13,230,000,000 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

116.24 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีมตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ) ซงึมมีูลค่ารายการมากกวา่หรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมูลค่าสินทรพัยท์ีมีตวัตนสุทธิ ดงันนับริษทัฯ จึงมีหนา้ทีตอ้ง

เปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการเขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแต่งตงัที

ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพอืใหค้วามเห็นเกียวกบัการเขา้ทาํรายการ รวมถงึจดัใหม้กีาร

อนุมตัิจากทปีระชุมผูถ้ือหุน้ในการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนัโดยมีมติอนุมตัิดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจํานวนเสียงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและ

มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย ตามประกาศ

รายการทเีกียวโยงกนั 

มูลค่ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์

การกําหนดมูลค่าสงิตอบแทน 

: มูลค่ารวมของสิงตอบแทนทงัสินไม่เกิน 13,230,000,000 บาท โดยราคาเสนอขาย 18 

บาทต่อหุ น้ กําหนดโดยพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย ์ ฐานะทางการเงิน ผล

ประกอบการโอกาสในการเจริญเติบโต และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ของ

บริษทัฯ รวมถึงการประเมนิโดยวธิีเปรียบเทยีบในตลาด (peer comparison) 

วธิีการชาํระ : FPHT จะตอ้งชาํระเงนิค่าหุน้สามญัเพมิทุนโดยการโอนเงนิเขา้บญัชทีีบริษทัฯ กําหนด 

ตามเงอืนไขในสญัญาจองซอืหุน้สามญัเพิมทุน 
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5. รายละเอยีดของบุคคลทีเกยีวโยงกนั 

FPHT มปีระสบการณ์ในธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และมศีกัยภาพในการจดัหาเงนิทุนใหแ้ก่บริษทัฯ บริษทัฯ จึงจะ

ไดร้บัประโยชนจ์าก FPHT ซึงถอืวา่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนนั FCL ซงึเป็นบริษทัแม่ของ FPHT เป็นผูน้าํในธุรกจิ

อสงัหาริมทรพัย์ในอาเซียน (ASEAN) ซึงมีประสบการณ์และความเชียวชาญในดา้นการพฒันาและบริหารโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์แบบบูรณาการ (Integrated Real Estate Projects) ซึงรวมถึงอสงัหาริมทรพัย์เพือการอุตสาหกรรม 

(Industrial Property) ในหลายทวปีทวัโลก 

โปรดดูหวัขอ้ "ขอ้มูลของ FPHT" ในแบบรายงานการเพมิทุน (แบบ 53-4) (สงิทส่ีงมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชญิประชมุวสิามญั

ผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559) 

ปจัจุบนั FPHT ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ หรือ (1) กรรมการและผูบ้ริหาร (2) ผูม้อีํานาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษทัฯ หรือบริษทัอืนทมีบีุคคลทีระบุใน (1) (2) หรือ (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อีํานาจควบคมุ 

อย่างไรก็ตามหลงัการจองซอืหุน้สามญัเพิมทนุของบริษทัฯ FPHT จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ โดยถอืหุน้

คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของสทิธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ และมสีทิธิเสนอชอืบุคคลเพอืการแต่งตงัเป็นกรรมการ

ของบริษทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อกีทงัตวัแทนของ FPHT จะไดร้บัการเสนอชอืใหด้าํรงตําแหน่งผูบ้ริหารหรอืผูม้ ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ดงันนั FPHT จึงถอืเป็นบคุคลทเีกียวโยงกนัของ

บริษทัฯ 

6. ลกัษณะและขอบเขตของสว่นไดเ้สียของบุคคลทีเกยีวโยงกนั 

FPHT จะมสีทิธิเสนอชอืบคุคลเพอืการแต่งตงัเป็นกรรมการของบรษิทัฯ จาํนวน 3 ท่าน อกีทงัตวัแทนของ FPHT จะไดร้บั

การเสนอชอืใหด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้อีํานาจควบคมุของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทปีระชมุคณะกรรมการ

บริษทัฯ ซงึคาดวา่กรรมการทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายปณต สริิวฒันภกัด ี(2) นายโชติพฒัน ์พชีานนท ์และ (3) นายอุเทน 

โลหชติพทิกัษ ์

7. กรรมการทีมีส่วนไดเ้สยี และ/หรอืกรรมการซงึเป็นบุคคลทีเกียวโยงกนั 

เนืองจากขณะนี FPHT ไม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ และไม่ไดม้ตีวัแทนทีไดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการของบรษิทัฯ แต่

อย่างใด จึงไม่มีกรรมการทมีีส่วนไดเ้สียในรายการนี  

8.  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ เกยีวกบัการเขา้ทํารายการทีเกยีวโยงกนั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเห็นว่าการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT ซึงเป็นบุคคลที

เกียวโยงกนัของบริษทัฯ ทรีาคาเสนอซือ 18 บาทต่อหุน้นนั เป็นการเขา้ทํารายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเงอืนไขทาง

การคา้ทวัไป (Arm’s length basis)  

นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า ธุรกรรมนีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่เพียงแต่ในดา้นการสรา้งความ

ยดืหยุ่นทางการเงนิใหแ้ก่บริษทัฯ แต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตอีกดว้ย เนืองจาก FPHT มี
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ประสบการณ์ในธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และมศีกัยภาพทีจะจดัหาเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัฯ อีกทงั FCL บริษทัแม่ของ 

FPHT ยงัเป็นบริษทัผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึงในบริษทัอสงัหาริมทรพัย์

อนัดบัตน้ของประเทศสิงคโปร ์ซงึ FCL มธุีรกิจหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ธุรกิจในประเทศสิงคโปร ์ธุรกิจในประเทศออสเตรเลยี 

และธุรกิจเกียวกบัเซอร์วสิอพารท์เมนต์ โรงแรม ทีอยู่อาศยั อาคารสํานกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พือการ

อุตสาหกรรม ครอบคลุมมากกว่า 80 เมือง ในทวปีเอเชียเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลยี ทวปียุโรป และ

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง อีกทงั FCL มธุีรกิจระหว่างประเทศทเีนน้ไปทีการลงทุนของกลุม่บริษทัในประเทศจีน ภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้และสหราชอาณาจกัร นอกจากนี FCL ยงัเป็นบรษิทัทมีหีลกัทรพัยจ์ดทะเบียนบนกระดานหลกัในตลาด

หลกัทรพัยส์งิคโปร ์(The Singapore Exchange Securities Trading Limited) และเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตงัทรสัต์

เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์4 แห่งในตลาดหลกัทรพัยส์ิงคโปร์ โดยมีบริษทัย่อยของ FCL เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต์

ของทรสัตด์งักล่าว 

ดงันนั เมอืพจิารณาเหตุผลดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามเห็นวา่การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนให ้

FPHT ซงึเป็นบุคคลทเีกียวโยงกนัของบริษทัฯ นนัมคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผล และจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษทัฯ 

และผูถ้อืหุน้ 

9.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการของบรษิทัฯ ทีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ตามขอ้ 8 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเขา้ทํารายการทีเกียวโยงกันนีแลว้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครงัที 4/2559 ซงึจดัขนึเมือวนัท ี7 ตุลาคม 2559 และไม่มคีวามเหน็แตกต่างไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

10.  ขอ้มูลเกียวกบับรษิทัฯ 

10.1 ขอ้มูลบรษิัทฯ และการดําเนินธุรกจิโดยสรุป 

บริษทัฯ จดัตงัและเริมดาํเนินธุรกิจพฒันาโรงงานสาํเร็จรูปใหเ้ช่าในปี 2533 โดยกลุ่มซิตีเรียลตี และกลุ่ม H&Q Asia 

Pacific เป็นกลุม่ผูก้่อตงั บริษทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์มือปี 2545 ต่อมากลุม่ H&Q Asia Pacific ซงึเป็นหนึง

ในผูถ้ือหุน้รายใหญ่ไดข้ายหุน้ทีถอืทงัหมดใหแ้ก่บริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) จากนนั ในปี 2548 บริษทัฯ 

ไดข้ยายธุรกิจไปสู่การพฒันาคลงัสินคา้ใหเ้ช่า โดยไดจ้ดัตงับริษทัไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จํากดั (TPARK) เป็นผู ้

ดาํเนินงาน และบริษทัฯ มีการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์เพอืนาํเงนิทีไดม้าใชใ้นการขยายธุรกิจ

ของบริษทัฯ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีธุรกิจหลกัทีสาํคญัคือการใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ และการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ซึงต่อมาบริษทัฯ ไดม้ีการร่วมสนบัสนุนการจดัตงัทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

(กองทรสัต)์ และมีการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทรสัต์ รวมทงัไดจ้ดัตงับริษทัไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จํากดั เพือเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์นอกจากนี บริษทัฯ และ TPARK ยงัเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กองทรสัตท์ซีือ และ/หรือเช่าอสงัหาริมทรพัยจ์ากกลุ่มบริษทั รวมทงับรษิทัฯ ยงัมกีารลงทุนในกองทุนและกองทรสัตด์งักลา่ว 

นอกจากนี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมคา้เพือการพฒันาโครงการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
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แสงอาทิตย์ อีกทงัยงัไดข้ยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศโดยมีการร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรเพือการพฒันาโรงงานและ

คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศอินโดนีเซยี โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษทัย่อยทจีดัตงัขนึในประเทศฮ่องกง 

ภาพรวมของธุรกิจ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูก่้อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขต

อุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาํเลอืนทีมีศกัยภาพในประเทศไทย โดยโรงงานของบริษทัฯ ตงัอยู่ในนิคม/

สวน/เขต/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 18 แห่ง คลงัสินคา้ของบริษทัฯ ตงัอยู่ในพืนท ี33 ทาํเล 

โรงงานและคลงัสนิคา้ทกีลุ่มบริษทัพฒันาขนึเป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้ช่า

ได ้นอกจากนี บริษทัฯ ยงัใหบ้ริการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้ตามแบบทีลูกคา้ตอ้งการ อีกทงัมีบริการซือคลงัสินคา้จาก

ลูกคา้เพือใหเ้ช่ากลบัคืน (Sales and leaseback) อีกดว้ย 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีโรงงานทมีีสญัญาเช่าแลว้ 74 โรงงาน พนืที 196,505 ตารางเมตร โรงงานว่างพรอ้มให ้

เช่า 66 โรงงาน พนืที 179,975 ตารางเมตร รวมทงัโรงงานทอียู่ระหวา่งการพฒันาและอยู่ในแผนการพฒันาอีก 172 โรงงาน 

พนืท ี427,400 ตารางเมตร รวมเป็นโรงงานทงัสินจํานวน 312 โรงงาน พืนทีรวม 803,880 ตารางเมตร มีคลงัสินคา้ทีมี

สญัญาเช่าแลว้ 93 ยูนิต พืนที 459,364 ตารางเมตร คลงัสินคา้ทีว่างพรอ้มใหเ้ช่า 83 ยูนิต พืนที 202,599 ตารางเมตร 

รวมทงัคลงัสินคา้ทอียู่ระหวา่งการพฒันาและอยู่ในแผนการพฒันาอีก 200 ยูนิต พืนที 2,168,811 ตารางเมตร รวมเป็น

คลงัสินคา้ทงัสนิจาํนวน 376 ยูนิต พนืทีรวม 2,830,774 ตารางเมตร 

โครงสรา้งกลุ่มบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทรว่ม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน                  15% 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสตคิส ์      16% 

กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์        24% 

ไทคอน อนิดสัเทรียล โกรท 

ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์             12% 

และสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน 

PT SLP Surya TICON Internusa         25%  

(ถอืหุน้โดย TICON (HK) Limited) 

บรษิทั ทพีารค์ บเีอฟทแีซด จาํกดั                    60% 

(ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษัทยอ่ย 

บรษิทั อีโค อินดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส จาํกดั       100% 

บรษิทั ไทคอน โลจิสติคส ์พาร์ค จาํกดั         100% 

Shanghai TICON Investment        100% 

Management 

บรษิทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั          70% 

TICON (HK) Limited         100% 

 

บรษิัทร่วมคา้ 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั          51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

บริษทั ไทคอน เดม็โก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั         51% 

   (ถอืหุน้โดย TPARK) 

 

 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) 
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บริษทัฯ มบีริษทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั (2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 

จาํกดั (3) Shanghai TICON Investment Management Company Limited (4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

และ (5) TICON (HK) Limited โดยบรษิทัฯ และ บริษทั อีโค อินดสัเทรยีล เซอร์วสิเซส จาํกดั เป็นผูจ้ดัสรา้งโรงงานใหเ้ช่า 

ส่วนคลงัสินคา้ใหเ้ช่าดําเนินการโดยบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จําก ัด Shanghai TICON Investment 

Management Company Limited จดัตงัขนึเพือรองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

จาํกดั จดัตงัขนึเพือวตัถปุระสงคใ์นการเป็นผูจ้ดัการทรสัต์เพอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์

ไทคอน และ TICON (HK) Limited จดัตงัขนึเพอืวตัถุประสงค์ในการลงทุนในกิจการในต่างประเทศทงันี  

นอกจากบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในบริษทัร่วมคา้ ไดแ้ก่ บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 

จาํกดั และบริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จํากดั เพือวตัถุประสงค์ในการเป็นผูพ้ฒันาโครงการผลิต และจําหน่วย

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

นอกจากนี บริษทัฯ มกีารลงทุนในบริษทัร่วม ไดแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์พีารค์

โลจิสติคส ์กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน  PT SLP Surya TICON Internusa และ บริษทั ทพีารค์ บเีอฟทีแซด จาํกดั  

 

10.2  รายชือผูบ้รหิารและรายชือผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก  

ณ วนัท ี11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย  

รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 

นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

นายจิระพงษ ์วนิิชบตุร กรรมการ 

นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ 

นายเนตร จรญัวาศน ์ กรรมการ 

นายเดวดิ เดสมอนด ์แทรเ์รน้ท ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นายตรีขวญั บนุนาค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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ณ วนัท ี11 พฤศจิกายน 2559 ผูบ้รหิารของบริษทัฯ ประกอบดว้ย   

รายชือผูบ้รหิาร ตําแหน่ง 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ กรรมการผูจ้ดัการ 

ดร. สมศกัดิ ไชยพร ผูจ้ดัการทวัไป 

นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์ ผูอ้ํานวยการอาวุโส ฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบรษิทั 

นายสามารถ รศัมโีรจน์วงศ ์ ผูอ้ํานวยการอาวุโส ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายกฤษณ์ วรีกุล รองผูจ้ดัการทวัไป และพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

นายสมศกัด ิรตันวริะกลุ ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายการตลาด 1 

นางยูโกะ โฮช ิ ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายการตลาด 2 

นางสาวศิริพร สมบตัิวฒันา ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายธุรการ 

นายภารุจ บญุฑริก ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

นางสาววรญัญา อินทรไพโรจน ์ ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจดัซอื 

นายสทิธิศกัด ิธารีรชัต ์ ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

นางสาวรุ่งทพิย ์ภยิโยดิลกชยั ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบญัชี 

นายอภณิฐั  เมฆลอย ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวปริมโอภา ณชัชาจารุวทิย ์ ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายบริหารอสงัหาริมทรพัย ์

 

ณ วนัท ี26 ตุลาคม 2559 ซงึเป็นวนัทปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ประกอบดว้ย  

ลําดบั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละ 

1. บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 478,699,619 43.55 

2. นายจตุพล เกรียงไชยกิจกลุ 46,249,100 4.21 

3. นางสุชาดา ลสีวสัดติระกูล 45,848,770 4.17 

4. นางสวนีย ์ภทัรวานิชานนท ์ 40,311,700 3.67 

5. บริษทั ซติี วลิล่า จาํกดั 38,568,150 3.51 

6. บริษทั ไทยเอ็นวดีอีาร ์จาํกดั 37,106,943 3.37 

7. Nortrust Nominees Limited Group 33,004,532 3.00 

8. นายชาล ีโสภณพนิช 24,773,910 2.25 

9. กองทุนรวม สาทรซติทีาวเวอร์ 19,503,194 1.77 

10. East Fourteen Limited Group 17,886,088 1.62 
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10.3  รายการระหว่างกนัในปีทีผ่านมาและปีปจัจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด 

รายละเอยีดของรายการระหว่างกนั 

1 การทําธุรกรรมกบับรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

ตลอ ดหล าย ปี ที ผ่ า นม า  บ ริษัท มี ก า รซื อ ทีดิ น เ พื อพ ัฒน าอ าค า ร โ รงง าน /คล ัง สิ นค ้า  จ ากบ ริษ ัท  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จําก ัด (มหาชน) ซึงถือว่าเป็นบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เนืองจากบริษ ัท  

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั และมีกรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร และนายชาย วนิิชบุตร 

ในปี 2558 และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัไม่มีการซือทีดินจากบริษทัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั 

(มหาชน) 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมีการพิจารณาจากราคา

ตลาดของทีดินบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการทีมีความจําเป็น และ

สมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคาตลาดบนเงอืนไขทปีฏบิติักนัอยู่โดยทวัไป 

2 การทําธุรกรรมกบับรษิทั นิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จาํกดั  

บริษทัมีการซือทดีินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั ซงึมกีรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั คือ  

นายชาล ีโสภณพนิช 

ในปี 2558 และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัไม่มีการซือทดีินจากบริษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จาํกดั 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โดยมีการพิจารณาจากราคา

ตลาดของทีดินบริเวณใกลเ้คียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการทีมีความจําเป็น และ

สมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคาตลาดบนเงอืนไขทปีฏบิติักนัอยู่โดยทวัไป 

3 การทําธุรกรรมกบักองทุนรวมสาธรซติีทาวเวอร ์

บริษทัมีการเช่าพนืทสีาํนกังานจากกองทุนรวมสาธรซติีทาวเวอร ์ซงึกองทุนดงักลา่วมีผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึงมีความสมัพนัธ์

กบัผูถ้อืหุน้และกรรมการของบริษทั ดงันี 

1.  กลุ่มซิตีเรียลตี ซึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของกองทุนรวมสาธรซิตีทาวเวอร ์ถือหุน้ในบริษทัทงัทางตรง และ

ทางออ้ม รอ้ยละ 7.04 (ณ วนัท ี26 ตุลาคม 2559) 
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2.  นายชาล ีโสภณพนิช เป็นผูถ้อืหุน้ และเป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทั และบริษทัในกลุ่มซิตีเรยีลตี  

ในปี 2558 และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัมีการชําระค่าเช่าพืนทีสาํนกังานใหแ้ก่กองทุนดงักล่าวรวม 

15.92 ลา้นบาท และ 14.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัไมม่ยีอดคงคา้งของรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดพ้จิารณารายการดงักลา่วแลว้ โดยมีการพจิารณาประกอบกบัขอ้มลูอตัราค่าเช่า

อาคารสาํนกังานทอียู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัอาคารสาํนกังานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกนั

ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคาตลาด โดยมีการใหบ้ริการ และมีเงอืนไขเช่นเดยีวกบัผูเ้ช่ารายอืนทวัไป 

4      การทําธุรกรรมกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัมีการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารดงักล่าวมีกลุ่มโสภณพนิชเป็นผู ้

ถอืหุน้ใหญ่ และกลุม่โสภณพนิชมคีวามสมัพนัธ์กบัผูถ้อืหุน้ และกรรมการของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช 

ณ สนิปี 2559 และ ณ สินเดอืนกนัยายน 2559 บรษิทัมยีอดคงคา้งของการใชบ้ริการทางการเงนิ กบัธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ดงัน ี

รายการ 
อตัราดอกเบีย/ค่าธรรมเนียม 

(รอ้ยละต่อปี) 

จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

สนิปี 2558 สนิเดือน 

กนัยายน 2559 

เงนิกูร้ะยะยาว 

หนงัสือคาํประกนั 

เงนิฝากประจํา 

เงนิฝากออมทรพัย ์

อตัราดอกเบยีสาํหรบัลูกคา้ชนัด ี(MLR) ลบอตัราคงท ี

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

ตามประกาศของธนาคาร 

748.38 

197.22 

57.19 

96.38 

855.37 

197.22 

- 

99.29 

ณ วนัท ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัมยีอดดอกเบยีเงนิกูค้า้งจ่ายทางบญัชีจาํนวน 0.09 ลา้นบาท โดยยอดคา้งจ่าย

ดงักล่าวไดม้กีารชาํระแลว้ในเดอืนตุลาคม 2559 
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการดงักล่าวขา้งตน้ และมีความเห็นว่ารายการ

ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นรายการทมีีความสมเหตุสมผล และเกิดขนึตามราคาตลาด นอกจากนีขอ้กําหนด และเงอืนไขต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

มคีวามเหมาะสม และปฏบิตัิกนัโดยทวัไป 

5 การทําธุรกรรมกบับรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จํากดั  

บริษทัมีการซือขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์ีพาร์คโลจิสติคส ์

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน อินดสัเทรียล โกรท รวมท ังหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน ผ่านบริษทัทีเกียวขอ้ง คือ บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จํากดั ซึงมี

กรรมการดาํรงตําแหน่งกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทั คือ นายชาล ีโสภณพนิช  

บริษทัมีการชาํระค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย์ เอเซีย พลสั จํากดั ในปี 2558 และ

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 เป็นจํานวนรวมทงัสนิ 0.08 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารพิจารณาการซือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรพัย์

ดงักล่าว และมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีมีความจําเป็น และเกิดขึนตามราคาตลาด บนเงอืนไขทีปฏิบตัิกนัอยู่

โดยทวัไป 

ทงันี ทปีระชมุคณะกรรมการบริษทัครงัที 4/2551 เมือวนัที 13 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการใหฝ่้าย

จดัการของบริษทัมอีํานาจทาํรายการระหวา่งกนัซึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทมีีเงอืนไขทางการคา้โดยทวัไป 

 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการเขา้ทํารายการระหว่างกนั 

การทํารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจําเป็นเพือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และบริษทัไดจ้่าย/รบั

ค่าตอบแทนในราคาตลาดทยุีติธรรม และสมเหตุสมผล ดงัทคีณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ในการทาํรายการไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

10.4  ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา และปีปจัจุบนัจนถงึไตรมาสล่าสุด พรอ้มคําอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทาง

การเงนิและผลการดําเนินงานในปีทีผ่านมาและปีปจัจุบนัจนถงึไตรมาสล่าสุด 

 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปี ทผ่ีานมา และปีปัจจุบนัจนถงึไตรมาสลา่สุด 
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งบการเงนิ 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม สอบทาน 

    2556 2557 2558 ณ 30 กนัยายน 2559 

    จาํนวนเงิน % จํานวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

สนิทรพัย ์             

สนิทรพัยห์มุนเวยีน             

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 347,864,631 1.32 202,079,981 0.65 1,133,889,840 3.13 176,223,000 0.49 

เงนิลงทุนชวัคราว 420,658,704 1.59 257,684,596 0.83 22,183,200 0.06 22,382,000 0.06 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื 90,671,676 0.34 87,093,174 0.28 94,959,070 0.26 149,559,000 0.42 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง - - 170,400,699 0.54 73,932,586 0.20 31,575,000 0.09 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน 185,704,039 0.70 142,859,537 0.46 223,656,949 0.62 251,728,000 0.71 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,044,899,050 3.95 860,117,987 2.76 1,548,621,645 4.27 631,467,000 1.77 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถอืไวเ้พือขาย 2,683,965,029 10.15 - - - - - - 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 240,000 0.00 70,622,500 0.23 57,430,970 0.16 240,000 0.00 

ลูกหนตีามสญัญาเช่าดาํเนนิงานทยีงัไม่เรียกชําระ 30,268,027 0.11 49,649,272 0.16 80,315,732 0.22 111,667,000 0.31 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ - - 4,204,581 0.01 4,068,278 0.01 4,482,000 0.01 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 3,242,406,082 12.26 3,316,426,735 10.62 3,574,453,894 9.85 2,940,386,000 8.25 

เงนิลงทุนในบริษทัทเีกียวขอ้งกนั 256,500 0.00 256,500 0.00 256,500 0.00 256,000 0.00 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนทีอยู่ในระหว่างการพฒันาและพรอ้มใหเ้ช่า/ขาย 13,726,597,884 51.89 17,179,746,392 55.04 20,305,645,310 55.95 17,945,975,000 50.34 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนใหเ้ช่า 3,534,653,294 13.36 6,734,568,197 21.58 9,769,269,931 26.92 12,913,036,000 36.23 

ทดีนิ อาคาร และอปุกรณ ์
1,094,903,173 4.14 1,593,453,385 5.11 183,226,195 0.50 379,977,000 1.07 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,388,657 0.02 5,175,770 0.02 3,759,395 0.01 3,727,000 0.01 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 108,755,499 0.41 90,974,343 0.29 28,296,844 0.08 - - 

เงนิมดัจาํค่าทดีนิ 610,794,845 2.31 461,741,775 1.48 - - - - 

ค่าเช่าทดีินจ่ายล่วงหนา้ 348,935,359 1.32 758,269,438 2.43 714,983,875 1.97 691,890,000 1.94 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 19,325,718 0.07 83,914,681 0.27 23,430,829 0.06 23,396,000 0.07 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 22,722,525,038 85.90 30,349,003,569 97.24 34,745,137,753 95.73 35,015,032,000 98.23 

รวมสนิทรพัย ์ 26,451,389,117 100.00 31,209,121,556 100.00 36,293,759,398 100.00 35,646,499,000 100.00 

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้         

หนีสินหมุนเวยีน         

เงนิกูย้มืระยะสนั 2,108,000,000 7.97 660,000,000 2.11 2,040,000,000 5.62 1,520,000,000 4.26 

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 765,622,145 2.89 660,753,670 2.12 606,336,905 1.67 393,296,000 1.10 

หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 685,676 0.00 1,149,769 0.00 1,497,000 0.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนัทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี - - - - 71,600,000 0.20 143,200,000 0.40 

เงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 45,000,000 0.17 55,000,000 0.18 304,899,175 0.84 297,324,000 0.83 

หุน้กูท้ถึีงกําหนดชาํระภายในหนึงปี 1,080,000,000 4.08 2,170,000,000 6.95 3,250,000,000 8.96 5,220,000,000 14.64 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 2,224,369 0.01 83,498,409 0.27 684,258 0.00 751,000 0.00 

ประมาณการหนีสนิระยะสนั - - 39,406,040 0.13 76,327,864 0.21 15,025,000 0.04 

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 62,517,447 0.24 139,188,168 0.45 134,226,163 0.37 126,874,000 0.36 

รวมหนีสนิหมนุเวยีน 4,063,363,961 15.36 3,808,531,963 12.21 6,485,224,134 17.87 7,717,967,000 21.65 

หนสีนิทเีกยีวขอ้งโดยตรงกบัสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถือไวเ้พอืขาย 112,742,000 0.43 - - - - - - 

หนีสินไม่หมุนเวยีน         

หนสีนิตามสญัญาเช่าการเงนิ - - 2,531,583 0.01 2,910,640 0.01 2,470,000 0.01 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 707,300,000 2.68 748,380,000 2.40 676,780,000 1.86 712,166,000 2.00 



 

หนา้ที 53 จาก 83 หนา้ 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม สอบทาน 

    2556 2557 2558 ณ 30 กนัยายน 2559 

    จาํนวนเงิน % จํานวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

เงนิกูย้มืระยะยาวอนื 1,208,866,487 4.57 952,383,116 3.05 721,980,935 1.99 711,762,000 2.00 

หุน้กู ้ 10,530,000,000 39.81 12,640,000,000 40.49 14,940,000,000 41.16 13,320,000,000 37.37 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,344,785 0.10 28,404,540 0.09 32,204,791 0.09 41,116,000 0.12 

ประมาณการหนีสนิระยะยาว - - 93,785,312 0.30 59,690,523 0.17 6,094,000 0.02 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี - - - - - - 55,887,000 0.16 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ 193,261,702 0.73 283,718,574 0.91 302,984,207 0.83 337,540,000 0.95 

รายไดค่้าเช่าทดีนิรบัลว่งหนา้ 922,750,806 3.49 1,185,761,781 3.80 1,382,486,942 3.81 1,331,362,000 3.73 

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 13,587,523,780 51.37 15,934,964,906 51.05 18,119,038,038 49.92 16,518,397,000 46.34 

รวมหนีสิน 17,763,629,741 67.16 19,743,496,869 63.26 24,604,262,172 67.79 24,236,364,000 67.99 

สว่นของผูถื้อหุน้         

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบยีน    

      

    - หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

      (2558: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)   

      

      (2557: หุน้สามญั 1,115,941,811 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)         

      (2556: หุน้สามญั 1,263,740,168 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,263,740,168 4.78 1,115,941,811 3.58 1,115,941,811 3.07 1,115,942,000 3.13 

ทุนทอีอกและชาํระแลว้         

    - หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

      (2558: หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 

        

      (2557: หุน้สามญั 1,099,142,375 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)         

      (2556: หุน้สามญั 912,376,439 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 912,376,439 3.45 1,099,142,375 3.52 1,099,142,375 3.03 1,099,142,000 3.08 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 4,669,471,944 17.65 7,343,380,077 23.53 7,343,380,077 20.23 7,343,380,000 20.60 

กาํไรสะสม         

   - จดัสรรแลว้ -สาํรองตามกฎหมาย 126,374,017 0.48 126,374,017 0.41 126,374,017 0.35 126,374,000 0.35 

   - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,983,901,837 11.28 2,831,850,724 9.08 3,052,854,276 8.41 2,767,868,000 7.76 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ (4,364,869) (0.02) 63,613,940 0.20 65,265,091 0.18 68,489,000 0.19 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 8,687,759,368 32.84 11,464,361,133 36.74 11,687,015,836 32.20 11,405,253,000 32.00 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย 8 - 1,263,554 0.00  2,481,390 0.01 4,882,000 0.01 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 8,687,759,376 32.84 11,465,624,687 36.74 11,689,497,226 32.21 11,410,135,000 32.01 

รวมหนีสินและส่วนของผูถ้ือห ุน้ 26,451,389,117 100.00 31,209,121,556 100.00 36,293,759,398 100.00 35,646,499,000 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที 54 จาก 83 หนา้ 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

งบกําไรขาดทุน 

 (หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรบัปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 
สอบทาน สําหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

    2556 2557 2558 30 กนัยายน 2559 

    จาํนวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

รายได ้           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทีเกียวขอ้ง 1,109,690,372 17.59 966,056,776 16.50 1,048,547,425 21.60 838,129,000 66.34 

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง 56,450,230 0.90 54,158,944 0.92 30,157,752 0.62 36,869,000 2.92 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบุ้คคลหรือกิจการอนื - - 101,179,000 1.73 308,267,100 6.35 63,067,000 5.00 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 4,663,038,146 73.90 4,460,096,648 76.16 3,037,338,766 62.58 - - 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 25,987,752 0.41 37,951,787 0.65 35,624,500 0.73 19,141,000 1.52 

รายไดค่้าบริหารจดัการจากบริษทัร่วม 152,590,550 2.42 165,340,654 2.82 204,123,010 4.21 151,078,000 11.96 

ดอกเบยีรบั 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

7,153,132 

- 

0.11 

- 

8,248,646 

- 

0.14 

- 

6,521,222 

- 

0.13 

- 

4,983,000 

103,623,000 

0.39 

8.20 

ค่าสนิไหมทดแทนรบัจากการประกนัภยั 69,653,654 1.10 2,428,421 0.04 - - - - 

รายไดอื้น 225,449,458 3.57 60,996,489 1.04 183,350,353 3.78 46,420,000 3.67 

รวมรายได ้ 6,310,013,294 100.00 5,856,457,365 100.00 4,853,930,128 100.00 1,263,310,000 100.00 

ตน้ทุนและค่าใช้จา่ย         

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการทเีกียวขอ้ง 261,519,013 4.14 243,451,489 4.16 306,394,792 6.31 223,691,000 17.71 

ตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้ง 40,680,629 0.65 46,922,933 0.80 22,955,582 0.47 29,023,000 2.30 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบุ้คคลหรือกิจการอนื - - 38,467,579 0.66 200,077,298 4.12 46,503,000 3.68 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 2,886,282,933 45.74 3,153,671,156 53.85 2,201,338,560 45.35 - - 

ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 24,375,726 0.39 34,495,282 0.59 29,089,888 0.60 16,230,000 1.28 

(โอนกลบั) ประมาณการหนีสนิทเีกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์ - - 117,963,265 2.01 33,316,822 0.69 (50,426,000) 3.99 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 159,411,491 2.53 68,110,148 1.16 36,437,352 0.75 19,428,000 1.54 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 381,802,386 6.05 445,599,126 7.61 435,853,810 8.98 344,413,000 27.26 

ค่าเสือมราคา 174,382,134 2.76 255,745,555 4.37 284,594,909 5.87 141,258,000 11.18 

ค่าใชจ้่ายอนื 9,649,755 0.15 4,012,381 0.07 9,693,406 0.20 17,312,000 1.37 

รวมตน้ทุนและค่าใช้จา่ย 3,938,104,067 62.41 4,408,438,914 75.27 3,559,752,419 73.34 787,432,000 62.33 

กาํไรก่อนสว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม และการ

ร่วมคา้ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติิบุคคล 

2,371,909,227 37.59 1,448,018,451 24.72 1,294,177,709 26.66 475,878,000  37.67 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 216,570,828 3.43 267,126,079 4.56 248,467,200 5.12 196,321,000 15.54 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - - (385,419) (0.01) (136,303) (0.00) 413,000 0.03 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 154,452,915 2.45 41,367,476 0.71 246,687,892 5.08 294,952,000 23.35 

กาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (505,069,153) (8.01) (213,420,009) (3.64) (166,262,378) (3.43) - - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคล 2,237,863,817 35.46 1,542,706,578 26.34 1,622,934,120 33.43 967,564,000 76.59 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (546,426,733) (8.66) (642,612,985) (10.97) (762,212,682) (15.70) (608,998,000) (48.21) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิไดน้ติิบุคคล 1,691,437,084 26.80 900,093,593 15.37 860,721,438 17.73 358,566,000 28.38 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (277,202,089) (4.39) (138,523,135) (2.37) (89,762,276) (1.85) (88,542,000) (7.01) 

กําไรสทุธิ 1,414,234,995 22.41 761,570,458 13.00 770,959,162 15.88 270,024,000 21.37 



 

หนา้ที 55 จาก 83 หนา้ 

  งบรวม 

    ตรวจสอบ สําหรบัปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 
สอบทาน สําหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

    2556 2557 2558 30 กนัยายน 2559 

    จาํนวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้บริษทั 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย 

1,414,234,953 

42 

22.41 

- 

761,735,050 

(164,592) 

13.01 

(0.01) 

769,741,292 

1,217,870 

15.86 

0.02 

267,623,000 

2,401,000 

21.18 

0.19 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท)  1.56 0.76 0.70 0.24 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท)  1.54 0.76 0.70 0.24 

 

 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(หน่วย : บาท) 

  งบรวม 

    ตรวจสอบสาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 
สอบทาน สาํหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

    2556 2557 2558 30 กนัยายน 2559 

    จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % 

          

กําไรสาํหรบัปี 1,414,234,995 98.63 761,570,458 100.08 770,959,162 99.68 21,919,000 107.69 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื :         

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงนิ         

ทเีป็นเงนิตราต่างประเทศ 20,045,191 1.40 (592,999) (0.08) 1,651,151 0.21 (1,565,000) (7.69) 

กาํไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         

      สาํหรบัโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (451,634) (0.03) - - 1,000,559 0.13 - - 

หกั ผลกระทบของภาษีเงนิได ้ - - - - (200,112) (0.02) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนืสาํหรบัปี 19,593,557 1.37 (592,999) (0.08) 2,451,598 0.32 (1,565,000) (7.69) 

          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบัปี 1,433,828,552 100.00 760,977,459 100.00 773,410,760 100.00 20,354,000 100.00 

          

การแบง่ปนักําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม         

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 1,433,828,510 100.00 761,142,051 100.02 772,192,890 99.84 19,796,000 97.26 

ส่วนทเีป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทไีมม่อีาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 42 - (164,592) (0.02) 1,217,870 0.16 558,000 2.74 

  1,433,828,552 100.00 760,977,459 100.00 773,410,760 100.00 20,354,000 100.00 

              

 

 



 

หนา้ที 56 จาก 83 หนา้ 

บรษิัท ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย 

 งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย : บาท) 

    งบรวม 

        
ตรวจสอบ สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

สอบทาน สําหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

        2556 2557  2558 30 กนัยายน 2559 

        จาํนวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จาํนวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

กาํไรสทุธ ิ 1,414,234,953 761,735,050 769,741,292 267,623,000 

บวก: กําไร (ขาดทุน) สุทธิสว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย 42 (164,592) 1,217,870 2,401,000 

ค่าใชจ้่ายดอกเบยี 537,221,635 634,410,604 751,327,944 604,443,000 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดน้ติิบุคคล  277,202,089 138,523,135 89,762,276 88,542,000 

กาํไรจากการดาํเนนิงานก่อนสว่นของผูถ้ือหุน้สว่นนอ้ยดอกเบยีจ่ายและภาษเีงนิได ้ 2,228,658,719 1,534,504,197 1,612,049,382 963,009,000 

รายการปรบัปรุงกระทบกําไรสทุธเิป็นเงนิสดรบั (จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนนิงาน     

ขาดทุน (กาํไร)จากการขาย/ตดัจาํหน่ายทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 6,212,627 (299,240) 8,767,850 (1,116,000) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 376,495,056 432,867,339 522,574,498 312,346,000 

กาํไรทรีบัรูเ้พมิเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม (154,452,915) (41,367,476) (246,687,892) (294,952,000) 

กาํไรทยีงัไม่เกิดขนึจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หบ้ริษทัร่วม 505,069,153 213,420,009 166,262,378 - 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,320,422 3,059,755 4,800,810 5,787,000 

ประมาณการหนีสนิทเีกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัย ์(โอนกลบัรายการ) - 117,963,265 33,316,822 (50,426,000) 

ดอกเบยีรบั (7,153,132) (8,248,645) (6,521,222) (4,983,000) 

หนสีงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (663,089) 3,954,503 - 14,295,000 

หนสูีญ - - -              2,811,000 

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (170,095,589) (1,495,500) (126,299,966) (103,623,000) 

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัทีเลกิกจิการ - - 5,150,496 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิจากการเลิกกิจการบริษทัย่อย - - (12,722,177) - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กิดขนึ - - (3,385) - 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 2,766,100,581 3,037,013,320 2,280,414,365 44,566,000 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (216,570,828) (267,126,079) (248,467,200) (196,321,000) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ - 385,419 136,303 (413,000) 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ

ดําเนินงาน 
5,336,921,005 5,024,630,867 3,992,771,062 

690,980,000 

ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื 52,571,121 (19,881,793) (38,522,116) (103,110,000) 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง - (37,466,691) 96,468,113 42,358,000 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน (38,578,122)  (32,440,954) (11,501,452) 4,180,000 

ค่าเช่าทดีินจ่ายล่วงหนา้ (348,935,359) (409,334,079) (36,198,914) 23,094,000 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื (2,938,002) (64,588,964) (543,910) 35,000 

เจา้หนีอืน (28,157,268) (6,689,258) (28,778,732) (7,541,000) 

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 17,951,120 (57,412,398) (4,962,006) (7,352,000) 

ประมาณการหนีสนิ - 133,191,352 (39,388,346) (52,327,000) 

เงนิมดัจาํจากลูกคา้ (61,131,279) (22,285,128) 19,265,633 34,556,000 
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    งบรวม 

        
ตรวจสอบ สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

สอบทาน สําหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

        2556 2557  2558 30 กนัยายน 2559 

        จาํนวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จาํนวนเงิน 

รายไดค่้าเช่าทดีนิรบัลว่งหนา้ 922,750,806 263,010,975 196,725,161 (51,125,000) 

จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - - - (711,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนดอกเบยีจา่ยและภาษีเงินได ้ 5,850,454,022 4,770,753,929 4,145,334,493 573,037,000 

รบัดอกเบยี 7,382,413 8,373,193 6,514,367 5,036,000 

จ่ายดอกเบยี (528,431,682) (563,679,674) (721,660,943) (635,391,000) 

จ่ายภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล (263,072,448) (117,105,232) (182,923,079) (34,890,000) 

รวมเงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 5,066,332,305 4,098,342,216 3,247,264,838 (92,208,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ  ์ 4,069,155 582,907 4,522,573 - 

เงนิลงทุนชวัคราว (เพมิขนึ) ลดลง (8,540,980) (115,525,892) 103,001,396 (199,000) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วมเพิมขนึ (1,630,933,858) (701,749,642) (1,136,478,852) (33,698,000) 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพมิขนึ - (4,590,000) - - 

เงนิรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 963,106,035 359,867,500 955,472,500 1,013,521,000 

เงนิสดรบัจากการจ่ายคืนมลูค่าหน่วยทรสัตจ์าการลดทุน - - 15,786,399 - 

เงนิรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - 70,000,000 7,571,681 - 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั (เพมิขึน) ลดลง 1,777,560 (70,382,500) 13,191,530 57,191,000 

เงนิสดจ่ายซืออสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุทอียู่ในระหว่างการพฒันา พรอ้มใหเ้ช่า/ขาย (8,210,375,777) (7,038,526,606) (6,924,837,057) (1,507,441,000) 

เงนิสดจ่ายเงนิมดัจาํค่าทดีนิ (1,160,221,442) (876,368,665) (73,914,283) - 

เงนิสดจ่ายซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (22,400,444) (18,412,444) (13,519,342) (7,444,000) 

เงนิสดจ่ายซือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (4,930,941) (1,790,931) (177,849) (1,147,000) 

รบัเงนิปันผลจากบริษทัร่วม 216,547,435 380,516,435 376,942,736 243,926,000 

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ  ์ - - - 1,813,000 

รวมเงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (9,851,903,257) (8,016,379,838) (6,672,438,568) (233,478,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงนิกูย้มืระยะสนัเพมิขนึ (ลดลง) 1,362,915,703 (1,448,000,000) 1,380,000,000 (520,000,000) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,028,556,675 791,774,000 488,721,977 240,000,000 

เงนิสดรบัจากหุน้กู ้ 4,460,000,000 4,280,000,000 5,550,000,000 2,400,000,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 707,300,000 41,080,000 - 106,986,000 

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (129,350,188) (1,038,257,371) (469,224,983) (257,794,000) 

ชาํระคนืหุน้กู ้ (2,350,000,000) (1,080,000,000) (2,170,000,000) (2,050,000,000) 

เงนิสดรบัจากการเพิมทุน 269,266,419 2,860,674,069 - - 

เงนิสดรบัจากการเพิมทุนจดัตงับริษทัย่อย 40 - - - 

เงนิปนัผลจ่าย (912,050,090) (913,732,549) (549,378,422) (549,645,000) 

เงนิสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,436,638,559 3,493,538,149 4,230,118,572 (630,453,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพมิขึน (ลดลง) 16,253,912 214,823 (5,634,983) (1,528,000) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิมขนึ (ลดลง) (332,678,481) (424,284,650) 799,309,859 (957,667,000) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 1,091,543,112 758,864,631 334,579,981 1,133,890,000 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 758,864,631 334,579,981 1,133,889,840 176,223,000 
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    งบรวม 

        
ตรวจสอบ สําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

สอบทาน สําหรบังวด 

9 เดอืนสนิสดุวนัที 

        2556 2557  2558 30 กนัยายน 2559 

        จาํนวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จาํนวนเงิน 

ขอ้มูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม     

เงนิสดจ่ายระหว่างปี     

   ดอกเบยีจ่ายทบีนัทกึเป็นตน้ทุนของสินทรพัย ์ 53,366,921 109,507,758 60,842,762 15,429,000 

รายการทไีม่ใช่เงนิสด     

โอนอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนทอียู่ในระหว่างการพฒันาและสนิทรพัยพ์รอ้มใหเ้ช่า/

ขายและอสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทุนใหเ้ช่าเป็นตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์

2,766,100,581 3,037,013,320 2,280,414,365 218,904,000 

เงนิมดัจาํค่าทดีนิทบีนัทกึเป็นตน้ทนุของสนิทรพัย ์ 1,292,925,569 1,025,421,735 535,656,058 - 

รายการซอือสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน และทีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ทยีงัไม่ไดจ่้าย

ชาํระ 

554,073,293 407,514,013 349,288,052 173,858,000 

 

 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชัน จํากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

อตัราสว่นทางการเงิน 

    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม สอบทาน 

    2556 2557 2558 30 กนัยายน 2559 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

1. อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 0.26 0.23 0.24 0.08 

2. อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.21 0.14 0.19 0.05 

3. อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เทา่)  1.27 1.04 0.63 -0.02 

4. อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ (เท่า)  18.52 21.04 23.48 17.63 

5. ระยะเวลาเก็บหนีเฉลยี (วนั)  19.43 17.66 15.33 20.42 

6. อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) N.A. N.A. N.A. N.A. 

7. ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย (วนั) N.A. N.A. N.A. N.A. 

8. อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนกีารคา้ (เท่า)  0.60 0.72 1.41 2.31 

9. ระยะเวลาชาํระหนี (วนั)  598 499 255 156 

10. Cash Cycle (วนั) N.A. N.A. N.A. N.A. 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

11. อตัรากาํไรขนัตน้ (%)     - รวมรายไดจ้ากการขาย 45.47 37.84 38.38 70.02 

                              - ไม่รวมรายไดจ้ากการขาย 76.43 74.80 70.78 73.31 

12. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 33.08 21.79 20.39 19.57 

13. อตัรากาํไรอืน (%) 3.42 1.04 3.58 2.30 

14. อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกําไร (%) 265.35 340.30 362.36 -52.29 

15. อตัรากาํไรสุทธ ิ (%) 22.41 13.06 15.86 21.18 

16. อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  (%)  17.05 7.59 6.65 3.12 
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    ตรวจสอบ ณ 31 ธนัวาคม สอบทาน 

    2556 2557 2558 30 กนัยายน 2559 

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

17. อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%)  6.12 2.65 2.28 1.00 

18. อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  (%)  10.06 5.15 4.63 2.53 

19. อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)  0.27 0.20 0.14 0.05 

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

20. อตัราสว่นหนีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.04 1.72 2.10 2.12 

21. อตัราสว่นหนีสนิทมีภีาระดอกเบียต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.80 1.50 1.88 1.92 

22. อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย (เทา่) 5.02 2.74 2.35 1.58 

23. อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนั (cash basis) (เท่า) 1.43 1.30 1.02 0.16 

24. อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (%) 64.61 72.15 71.39 N.A. 

หมายเหต ุ : อตัรากาํไรขนัตน้ อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน และอตัราเงนิสดต่อการทาํกาํไร คาํนวณบนฐานรายไดห้ลกัของบริษทัซึงไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่ารบัและบริการ รายไดจ้ากการขาย

อสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ ลูกคา้และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัร่วมเท่านนั 

 * คาํนวณโดยการปรบัฐานตวัเลข 9 เดอืน ปี 2559 เพอืเปรียบเทยีบอตัราส่วนทคีาํนวณจากขอ้มูลรายปี  

 ** อตัราสว่นหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ตามนิยามของขอ้กาํหนดสทิธ ิ

 

คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานในปีทีผ่านมาและปีปจัจุบนัจนถงึไตรมาสลา่สุด 

ผลการดําเนินงาน  

รายได ้

บริษทัมีธุรกิจหลกัคือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือการอุตสาหกรรมโดยการสรา้งโรงงานและคลงัสินคา้เพือใหเ้ช่า 

และขายเมือมีโอกาสเหมาะสมซึงในช่วง 3 ปีทีผ่านมา และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและ

ค่าบริการคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 17.6 รอ้ยละ 16.5 รอ้ยละ 21.6 และรอ้ยละ 63.7 เมือเทียบกับรายไดร้วมตามลาํดบั 

ขณะทรีายไดจ้ากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหแ้ก่ TFUND/TLOGIS/TGROWTH/TREIT ยงัคงมสีดัส่วนทีสูงทีสุดเมือเทียบกบั

รายไดร้วม คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 73.9 รอ้ยละ 76.2 และรอ้ยละ 62.6 ตามลาํดบั ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา การขายโรงงาน/

คลงัสินคา้ใหแ้ก่กองทุนและทรสัต์ดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พอืนําเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัในแต่ละปี 

รายไดท้ีสาํคญัของบริษทัฯ มดีงันี 

1. รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและค่าบรกิาร 

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา และในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ มีจํานวน 1,109.7 ลา้น

บาท 966.1 ลา้นบาท 1,048.5 ลา้นบาท และ 838.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ขณะทีตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ มีจํานวน 261.5 

ลา้นบาท 243.5 ลา้นบาท 306.4 ลา้นบาท และ 223.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงคิดเป็นกําไรขนัตน้จากการใหเ้ช่าและบริการเท่ากบั 

รอ้ยละ 76.4 รอ้ยละ 74.8 รอ้ยละ 70.8 และรอ้ยละ 73.3 ตามลาํดบั 
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รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2556 เพิมขึน แมจ้ะเป็นอตัราการเพิมทีนอ้ยกว่าปีก่อนหนา้ เนืองจากความ

ตอ้งการเช่าโรงงานเติบโตนอ้ยกว่าทีคาดหมายไว ้อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการคลงัสินคา้ของบริษทัไดเ้พิมขึนอย่างมากตามการ

ขยายตวัของธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจคา้ปลกีในปี 2556 บริษทัสามารถใหเ้ช่าพืนทีโรงงานและคลงัสินคา้ไดเ้พิมขนึสุทธิรวม 

240,932 ตารางเมตร  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2557 ลดลง เนืองจากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TGROWTH เป็นจํานวนมาก

ในช่วงไตรมาส 4/2556 และการขายบางส่วนในไตรมาส 1/2557 นอกจากนี ความตอ้งการเช่าโรงงานลดลง และความตอ้งการเช่า

คลงัสินคา้มกีารขยายตวันอ้ยลงเมอืเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการปรบัลดตน้ทุนของภาคการผลติ และสภาวะเศรษฐกิจทชีะลอ

ตวั 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการในปี 2558 เพิมขึน เนืองจากความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทัมีการขยายตวั

เพมิขนึจากปีก่อนหนา้โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส ์ส่งผลใหบ้ริษทัมีพนืทีใหเ้ช่าใหม่ของคลงัสินคา้สุทธิเพมิขนึ ซงึพนืทีใหเ้ช่าใหม่ส่วน

ใหญ่เป็นคลงัสนิคา้ทีสรา้งตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 รายไดค่้าเช่าและค่าบริการเพิมขนึ 48.9 ลา้นบาท หรือเพมิขนึรอ้ยละ 6.2 เมือ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ เนืองจากมีการเพมิขนึพืนทใีหเ้ช่าใหม่ โดยเฉพาะพนืทีทเีช่าใหม่ของผูเ้ช่าอาคารโรงงาน 

2 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้องทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์ทรสัตเ์พอืการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา บริษทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT มูลค่า 

4,663.0 ลา้นบาท 4,460.1 ลา้นบาท และ 3,037.3 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิมขนึรอ้ยละ 7.6 ลดลงรอ้ยละ 4.4 และลดลงรอ้ยละ 31.9 

ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมีการขายอสงัหารมิทรพัยสู์งกวา่การขายในทุกปีทผี่านมา การขายอสงัหาริมทรพัยท์ีมากกว่าทุกปี

ดงักล่าวถูกใชเ้ป็นแหลง่เงนิทุนในการขยายธุรกิจทมีากกวา่ทุกปีเช่นกนั เพือรองรบัความตอ้งการเช่าทีเพิมขนึอย่างมาก โดยเป็นการ

ขายใหแ้ก่TFUND มูลค่า 104.8 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน และขาย/ใหเ้ช่าโรงงานและคลงัสินคา้ใหแ้ก่ TGROWTH ในเดือน

ธนัวาคมซึงบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจาํนวน 4,558.2 ลา้นบาท 

ในปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากปี 2556 เนืองจากมีความตอ้งการใชเ้งนิทนุนอ้ยกวา่ปี

ก่อนหนา้จึงขายพนืทีลดลง โดยเป็นการใหเ้ช่าอาคารโรงงานใหแ้ก่ TGROWTH และการขายโรงงานใหแ้ก่ TFUND ในช่วงไตรมาส 

1/2557 มูลค่ารวม 498.2 ลา้นบาท และเป็นการขายอาคารโรงงานและขาย/ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT ในช่วงไตรมาส 4/2557 

ซงึบนัทกึเป็นรายไดจ้ากการขายจํานวน 3,961.9 ลา้นบาท 

ในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงมาก เนืองจากมีความตอ้งการใชเ้งนิทุนเพือซือทีดิน

นอ้ยลง แต่เป็นการใชเ้งนิทุนเพือการพฒันาโครงการจากทดีนิทซีอืไวแ้ลว้จากปีก่อน โดยเป็นการขายใหแ้ก่ TFUND มูลค่า 126.0 

ลา้นบาท ในเดอืนกนัยายน 2558 และเป็นขาย/ใหเ้ช่าอาคารโรงงานและคลงัสนิคา้ใหแ้ก่ TREIT เดอืนธนัวาคม ซงึบนัทกึเป็นรายได ้

จากการขายจํานวน 2,911.3 ลา้นบาท 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัไม่มีรายดงักล่าว 
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การขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TFUND และ TLOGIS นนัเป็นการขายขาดในกรรมสิทธิของทงัทีดิน และอาคาร

โรงงาน/คลงัสินคา้ บริษทัจึงบนัทึกรายการขายสินทรพัยด์งักล่าวเป็นรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยใ์นงบกําไรขาดทุนไดท้งั

จาํนวน ในขณะทกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TGROWTH และ TREIT เป็นการขาย/ใหเ้ช่าทีดิน พรอ้มการขาย/ใหเ้ช่า

อาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยบริษทับนัทกึการใหเ้ช่าทดีินเป็นรายไดค่้าเช่าทีดนิรบัล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงนิทงัจํานวน ซึงจะ

ทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดค่้าเช่าตามอายุสญัญาเช่าทดีิน และบนัทึกการขายขาดในกรรมสทิธิ และการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้ เป็น

รายไดจ้ากการขายในงบกําไรขาดทุนทงัจํานวน ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี17 (ปรบัปรุง 2552) ทถีือว่าการใหเ้ช่าอาคารระยะยาว

เป็นการขายตามสญัญาเช่าการเงนิ  

อย่างไรก็ตาม การขายโรงงาน/คลงัสินคา้ใหก้องทุนรวม/ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ ในแต่ละปีจะมาก

หรือนอ้ยยงัขนึอยู่กบัความตอ้งการใชเ้งนิเพือขยายธุรกิจของบริษทั 

ค่าใชจ้่าย 

ค่าใชจ่้ายทีสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

1. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวน 715.6 ลา้นบาท 769.5 ลา้นบาท และ 756.9 ลา้น

บาท ตามลาํดบั เพมิขนึรอ้ยละ 65.6 รอ้ยละ 7.5 และลดลงรอ้ยละ 1.6 ต่อปี ตามลาํดบั 

ทงันี องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน และค่าเสอืมราคา

ของโรงงาน/คลงัสินคา้ทสีรา้งเสร็จแต่ยงัไม่มผูีเ้ช่า โดยคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 65.1 

ในปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิมขนึมาก ส่วนใหญ่เป็นการเพิมขนึของค่าเสือมราคา และ

ค่าใชจ่้ายในการรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์ินในโรงงาน/คลงัสินคา้ทวี่างพรอ้มใหเ้ช่า การเพิมขึนของค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบั

พนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทงัค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการจดัตงั TGROWTH ซงึส่วนใหญ่บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ขาย ค่าใชจ่้ายดงักลา่วจะเกิดขนึเฉพาะเมือมกีารจดัตงักองทุนใหม่เท่านนั อย่างไรก็ตามบริษทัไดร้บัการชดเชยอยู่ในส่วนของรายได ้

จากการขาย และรายไดอ้ืน 

ในปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 769.5 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อน 53.9 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการเพิมขนึรอ้ยละ 7.5 ซงึส่วนใหญ่เป็นการเพมิขนึของค่าเสือมราคาของทรพัยส์ินในโรงงาน/คลงัสินคา้ทวี่างพรอ้มใหเ้ช่า 

และการเพิมขนึของค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัพนกังาน ตามการขยายธุรกิจของบริษทั  

ในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากบั 756.9 ลา้นบาท ลดลง 12.6 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ 

เกิดจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย ซงึส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และในปี 2557 บริษทัมคี่าใชจ้่ายที

เกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT เป็นจํานวนมากกว่าการขายในปี 2558 นอกจากนี ในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้าย

ในการบริหารลดลง จากการลดลงของค่าซ่อมแซม และบาํรุงรกัษาอาคารโรงงาน/คลงัสินคา้วา่ง 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน

จํานวน 72.1 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.5 ส่วนหนึงเนืองจากบริษทัเปลียนแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของ
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อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน และอาคารซึงอยู่ในบญัชทีดีิน อาคารและอุปกรณ์ จากเดิม 20 ปีเป็น 30 ปี โดยเริมตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2559 เป็นตน้มา ซงึทาํใหค่้าเสอืมราคาของทรพัยส์นิลดลง 

2. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ค่าใชจ่้ายทางการเงนิมีจํานวน 546.4 ลา้นบาท 642.6 ลา้นบาท และ 762.2 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 33.0 รอ้ยละ 17.6 และรอ้ยละ 18.6 ต่อปี ตามลาํดบั  

องคป์ระกอบหลกัของค่าใชจ่้ายทางการเงนิ คือ ดอกเบยีจ่าย คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 98.6 ส่วนทีเหลอื

เป็นค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้งกบัการจดัหาเงนิกูย้ืมของบริษทั   

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพมิขนึมากในช่วง 3 ปีทีผ่านมา เนืองจากในปี 2556 และ 2557 บริษทัมีการกูย้ืมเงนิเป็น

จาํนวนมากเพอืใชใ้นการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศไทย ทงัการซอืทีดนิ และการพฒันาโครงการ อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2558 บริษทัมีการขยายธุรกจิโรงงาน/คลงัสินคา้ ในจํานวนทนีอ้ยกว่าเมือเทยีบกบัช่วง 2 ปีก่อนหนา้ แต่มกีารใชเ้งนิทุนเพอืเขา้

ร่วมทุนกบัคู่คา้จากต่างประเทศ ในการขยายธุรกิจโรงงาน/คลงัสินคา้ใหเ้ช่าในประเทศแถบอาเซียนมากขนึ 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพิมขนึจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 

52.4 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 9.4 เนืองจากบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิเพอืใชใ้นการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ

ก่อสรา้งอาคารคลงัสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Built-to-suit) ซงึจะมค่ีาก่อสรา้งสูงกว่าคลงัสนิคา้แบบมาตรฐาน นอกจากนี 

บริษทัยงัมีการใชเ้งนิทุนจาํนวนหนึงในการลงทุนกบัคู่คา้ในต่างประเทศดว้ย  

กาํไร 

1. กาํไรขนัตน้ 

บริษทัมีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจ (จากการใหเ้ช่าและจากการขายโรงงาน/คลงัสินคา้) ในรอบ 3 ปีที

ผ่านมาเท่ากบัรอ้ยละ 45.5 รอ้ยละ 37.8 และรอ้ยละ 38.4 ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพมิขนึเลก็นอ้ยจากปีก่อนหนา้ เนืองจากบริษทัมรีายได ้

จากการใหเ้ช่าเพิมขนึ การปรบัขนึราคาค่าเช่าและบริการ การลดลงของค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิในส่วนทไีดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์

อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการหยุดคิดค่าเสือมราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทุนใหเ้ช่าทีจดัประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนทถีือไวเ้พอืขาย ตงัแต่ไตรมาส 2 จนถงึเดือนธนัวาคม ทบีริษทัไดข้ายสนิทรพัยด์งักล่าวเสรจ็สนิ 

ในปี 2557 บริษทัมีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจลดลงจากปี 2556 เป็นผลมาจากอตัรากําไรขนัตน้จาก

การขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลง เนืองจากบริษทัมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ทเีป็นคลงัสนิคา้ในสดัส่วนทีสูงกวา่อาคารโรงงาน ซึง

คลงัสินคา้มอีตัรากาํไรขนัตน้จากการขายตาํกว่าโรงงาน นอกจากนี คลงัสนิคา้ทีขาย/ใหเ้ชา่ เป็นคลงัสนิคา้ทีสรา้งตามความตอ้งการ

ของลูกคา้มากขนึ ซงึมอีตัรากาํไรขนัตน้ตํากวา่คลงัสนิคา้สาํเร็จรูป นอกจากนี มีอตัรากําไรขนัตน้จากรายไดค่้าเช่าลดลง 

ในปี 2558 บริษทัมีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจเพมิขนึจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย เนืองจากบริษทัมีกาํไร

จากการขายทีดนิเปล่าใหแ้ก่บุคคลอืน ซงึมอีตัรากาํไรขนัตน้สูง ในขณะทปีีก่อนไม่มกีาํไรดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัราขนัตน้จากการ
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ใหเ้ช่า และขายสนิทรพัยล์ดลงจากปี 2557 เนืองจากบรษิทัมรีายไดค้่าเช่าจากคลงัสนิคา้เป็นสดัส่วนทสูีงกว่ารายไดค่้าเช่าจากอาคาร

โรงงาน และมกีารขาย/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ีเป็นคลงัสินคา้ในสดัส่วนทสูีงกว่าอาคารโรงงาน ซึงรายไดค่้าเช่า และรายไดจ้ากการ

ขายคลงัสนิคา้มีอตัรากําไรขนัตน้ตาํกว่าอาคารโรงงาน เนืองจากมตีน้ทุนก่อสรา้งคลงัสนิคา้สูงกวา่อาคารโรงงาน 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัมีอตัรากาํไรขนัตน้จากการดาํเนินธุรกิจรอ้ยละ 70.0 ซงึใกลเ้คียงกบัช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนหนา้ เนืองจากในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 มกีารขายอสงัหาริมทรพัย์นอ้ยกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

และเป็นการขายทดีนิเปลา่ ซึงมีกาํไรขนัตน้นอ้ยกว่าการขายทีดนิพรอ้มสงิปลูกสรา้ง 

2. กาํไรสุทธ ิ

บริษทัมีกาํไรสุทธิ (เฉพาะส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั) ซงึคิดตามวธิีส่วนไดเ้สยี และแสดงอยู่ในงบการเงนิรวม

ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา เท่ากบั 1,414.2 ลา้นบาท 761.7 ลา้นบาท และ 769.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 1.56 บาท 

0.76 บาท และ 0.70 บาท ตามลาํดบั 

ในปี 2556 บริษทัมีกาํไรสุทธิเพิมขนึจากปีก่อนหนา้จํานวน 117.6 ลา้นบาท หรอืเพิมขนึรอ้ยละ 9.1 เนืองจาก

บริษทัมีกาํไรขนัตน้จากการใหเ้ช่า และบริการเพมิขนึดงัทกีลา่วขา้งตน้ รวมทงัมีกาํไรจากขายอสงัหาริมทรพัยเ์พมิขนึจากปีก่อนหนา้ 

นอกจากนี บริษทัมรีายไดค่้าบริหารจดัการ และส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH เพมิขนึ เนืองจาก

กองทุน TFUND/TLOGIS มีผลประกอบการดีขึน อีกท ังบริษ ัทมีกําไรทีรบัรู เ้พิมเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให ้

TFUND/TLOGIS และกําไรจากการขายหน่วยลงทุน TFUND/TLOGIS เพมิขนึ จากการลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนดงัทกีลา่ว

ขา้งตน้ นอกจากนี บริษทัยงัไดร้บัประโยชน์จากการปรบัลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลจากรอ้ยละ 23 เป็นรอ้ยละ 20 

ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหนา้จาํนวน 652.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 46.1 เนืองจากมี

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า และรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากปีก่อนหนา้ดงัทกีล่าวขา้งตน้ รายไดอ้ืนลดลงเนืองจากบริษทัไม่

มกีารขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS ในระหว่างปี ในขณะทปีี 2556 มกีารขายเงนิลงทุนเป็นจาํนวนมาก และปี 2557 บริษทัมี

การลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนนอ้ยกว่าปี 2556 ทําใหม้ีกําไรทีรบัรูเ้พิมเติมจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ใหก้องทุนลดลง 

นอกจากนี บริษทัมค่ีาใชจ่้ายทเีกิดจากการตงัประมาณการหนีสนิทีเกียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ในชว่งปลายปี 

2557 เป็นจํานวนมาก รวมทงัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  และค่าใชจ่้ายทางการเงนิทีเพิมขนึตามการขยายการพฒันาโครงการ

ของบริษทั 

ในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิเพิมขนึจากปีก่อนหนา้เลก็นอ้ย หรอืคิดเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 1.1 บริษทัมีอตัรา

กาํไรจากการดาํเนินงานใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ และมีกาํไรจากการขายเงนิลงทุนใน TFUND/TLOGIS/TGROWTH เป็นจํานวน

มากในระหวา่งปี รวมทงัมีรายไดจ้ากการบริหารจดัการบริษทัร่วมเพมิขนึ นอกจากนี บริษทัสามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายไดด้ีขนึ 

จึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 

ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิเพมิขนึจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 291.7 ลา้นบาท 

หรือเพมิขนึรอ้ยละ 1,343.9 เนืองจากบรษิทัมกีําไรจากการขายเงนิลงทุนใน Property Funds/REIT และกําไรทีรบัรูเ้พมิเตมิจากการ

ขายอสงัหาริมทรพัยใ์ห ้Property Funds/REIT จากการลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนดงักลา่ว   
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ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีสนิทรพัยร์วมทงัสิน 35,646.5 ลา้นบาท ซึงรอ้ยละ 86.6 ของสินทรพัยร์วมเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน รอ้ยละ 8.3 เป็นเงนิลงทุนใน TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT และ SLP  

สนิทรพัยร์วมของบริษทัลดลงจากปี 2558 ประมาณ 647.3 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 1.8 สาเหตุหลกัมาจาก

การลดลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

โดยมีรายการสนิทรพัยท์สีาํคญั มีดงันี 

1.  อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรพัย์ทีอยู่ในระหว่างการพฒันา/พรอ้มใหเ้ช่า/ใหเ้ช่า 

ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา และ ณ วนัที 30 กนัยายน 2559 บริษทัมีอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุนรวมจํานวน 17,261.3 ลา้นบาท 

23,914.23 ลา้นบาท 30,074.9 ลา้นบาท และ 30,859.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

การเพมิขนึของอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน (สุทธิจากส่วนทขีายใหแ้ก่ property funds/TREIT) ในปี 2556 

ประมาณรอ้ยละ 26.1 ในปี 2557 รอ้ยละ 38.5 และในปี 2558 รอ้ยละ 25.8 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายธุรกิจของบริษทัผ่านการ

ลงทุนในทดีนิและการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในปี 2557 และการเพิมขนึในปี 2558 ส่วนหนงึเกดิจากการ

เปลยีนแปลงการบนัทกึบญัชีของพนืทส่ีวนกลางของโครงการต่าง ๆ ของบริษทั จากหมวดทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มาบนัทึกเป็น

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 

2. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย/ร่วม/ร่วมคา้และบรษิัททีเกยีวขอ้ง 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมคา้ และบริษทัทีเกียวขอ้ง 

ดงันี 

1)      บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของ

บริษทัย่อย ทงันี เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 50.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.1 ของสินทรพัยร์วมของบรษิทั  

2) บริษทั ไทคอน โลจิสติคส ์พารค์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ย่อย เงนิลงทุนดงักล่าว คํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 19,515.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 58.8 ของสินทรพัยร์วมของบรษิทั 

3) Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

ทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุนดงักลา่วคํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 85.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 ของสินทรพัย์รวม

ของบริษทั 

4) บริษทั ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั

ย่อยเงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 7.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 ของสินทรพัยร์วมของบรษิทั 
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5) TICON (HK) Ltd. (บริษทัย่อย) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อย เงนิลงทุน

ดงักล่าวคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 413.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั 

6) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ไทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.00 ของทุนชาํระแลว้ของ 

TFUND เงนิลงทุนดงักลา่วคาํนวณตามวธีิส่วนไดเ้สียเท่ากบั 769.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั และ

บริษทัย่อย และคาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 1,783.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.4 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั 

7) กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์(บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.05 ของทุนชาํระแลว้

ของ TLOGIS เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 441.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสินทรพัยร์วมของบริษทั 

และบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 733.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสินทรพัยร์วมของบรษิทั 

8) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (บริษทัร่วม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 

23.95 ของทุนชาํระแลว้ของ TGROWTH เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 782.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 

ของสินทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 1,329.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.7 ของสินทรพัยร์วม

ของบริษทั 

9) ทรสัต์เพือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (บริษทัร่วม) ในสดัส่วน

รอ้ยละ 12.08 ของทุนชาํระแลว้ของ TREIT เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธีิส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 486.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 

ของสินทรพัยร์วมของบริษทั และบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 686.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของสนิทรพัยร์วม

ของบริษทั 

10) PT SLP Surya TICON Internusa (บริษทัร่วม) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของ

ทุนชาํระแลว้ของ SLP เงนิลงทุนดงักล่าวคาํนวณตามวธิีส่วนไดเ้สยีเท่ากบั 432.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสินทรพัย์รวม

ของบริษทัและบริษทัย่อย คํานวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 414.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 ของสนิทรพัยร์วมของบริษทั 

11) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์6 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถือหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 2.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสินทรพัย์รวมของ

บริษทั 

12) บริษทั ไทคอน เด็มโก ้เพาเวอร ์11 จาํกดั (บริษทัร่วมคา้) ถอืหุน้โดยบริษทัย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 51 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมคา้ เงนิลงทุนดงักล่าวคํานวณตามวิธีส่วนไดเ้สียเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของ

สนิทรพัยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณตามวธิีราคาทุนเท่ากบั 2.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของสินทรพัย์รวมของ

บริษทั 

13) บริษทั บางกอกคลบั จํากดั (บริษทัทีเกียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

ดงักล่าวคิดเป็นเงนิลงทุนหลงัหกัค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 0.26 ลา้นบาท 
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3. ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีค่าเช่าทดีนิจ่ายลว่งหนา้จํานวน 691.9 ลา้นบาท ลดลง 23.1 ลา้นบาทจาก

สนิปี 2558 ค่าเช่าทดีนิจ่ายลว่งหนา้เป็นรายการทเีกิดจากการเช่าทีดินระยะยาว เพือพฒันาคลงัสินคา้ ทงันีรายการดงักล่าวจะถูก

ทยอยรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุสญัญาเช่า 

หนีสนิ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีหนีสินรวมทงัสิน 24,236.4 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 367.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

1.5 จากสินปี 2558 

หนีสนิรวมของบริษทัมเีงนิกูย้มืเป็นส่วนประกอบหลกั คิดเป็นรอ้ยละ 90.5 ของหนีสนิรวม การลดลงของหนีสนิรวม

มสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิกูย้มื และเจา้หนีการคา้ 

1. เงนิกูย้มื 

เงนิกูย้มืทงัหมดของบริษทั ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 มจีํานวน 21,924.5 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 80.8 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิกูย้ืมระยะสนั และหุน้กู ้เมอืเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2558  

เงนิกูย้มืของบริษทัประกอบดว้ย เงนิกูย้มืระยะสนัรอ้ยละ 6.9 เงนิกูย้มืระยะยาวรอ้ยละ 12.4 และหุน้กูร้อ้ยละ 

80.7 ของเงนิกูย้ืมทงัหมด 

ในการพฒันาโรงงาน/คลงัสินคา้ของบรษิทั ซึงถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนนั บรษิทัจะใชเ้งนิจากแหลง่เงนิกูย้มื

ระยะยาว หุน้กู ้และเงนิสดจากการดาํเนินงานของบริษทั ในส่วนของเงนิกูร้ะยะสนันนั บริษทัจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ

ดาํเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิง สาํหรบัจ่ายชําระค่าทีดินในช่วงก่อนทีบริษทัจะไดร้บัอนุมติัวงเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

อย่างไรก็ตาม การกูย้ืมระยะสนัเป็นจํานวนมากในบางช่วงเวลา เป็นการบริหารกระแสเงนิสดของบริษทั ทงันี คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัไดม้กีารตรวจสอบอย่างสมาํเสมอใหส้ดัส่วนของเงนิกูร้ะยะสนัต่อเงนิกูร้วมของบริษทัอยู่ในอตัราทีเหมาะสม 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 ยอดคงคา้งของหุน้กู ้มีจ ํานวน 18,540.0 ลา้นบาท ซึงหุน้กูท้งัหมดทีออกมีอายุ

ระหว่าง 2 ถงึ 10 ปี  

บริษทัมีการตกลงในเงอืนไขของการกูย้ ืมเงนิกบัสถาบนัการเงนิบางแห่งและผูถ้ ือหุน้กูท้ีสาํคญัคือ การดาํรง

อตัราส่วนหนีสนิ/หนีสนิทีมภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่เกิน 2.5-3.0 เท่า ซึงทีผ่านมาบริษทัไม่เคยผิดเงอืนไขของ

การกูย้มืทสีาํคญัดงักลา่ว 

2. เจา้หนีการคา้ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมียอดเจา้หนีการคา้จํานวน 345.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้จํานวน 

59.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.8 ซงึเกือบทงัจาํนวนของเจา้หนีการคา้เป็นเจา้หนีค่าก่อสรา้ง 
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ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีส่วนของผูถ้อืหุน้รวมจํานวน 11,410.1 ลา้นบาทลดลงจากสินปี 2558 จํานวน 

279.4 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.4 จากการลดลงของกาํไรสะสม  

โครงสรา้งเงนิทุน 

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสาํคญัของบริษทัคือ การจดัใหม้ซีงึโครงสรา้งเงนิทุนทีเหมาะสม เพอืสนบัสนุน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเสริมสรา้งมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

ในอดีตทผ่ีานมา บริษทัมแีหลง่เงนิทุนหลกัเพอืใชใ้นการขยายธุรกิจการสรา้งโรงงาน และคลงัสินคา้ คือ เงนิทุนจาก

การดาํเนินงาน เงนิเพมิทุนจากผูถ้ือหุน้ และเงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ด ีในช่วง 10 ปีทีผ่านมา ธุรกิจโรงงานสาํเร็จรูปและ

คลงัสินคา้ใหเ้ช่ามกีารขยายตวัอย่างมาก บริษทัไดม้ีส่วนร่วมในการจดัตงั TFUND ในปี 2548 TLOGIS ในปี 2552 TGROWTH 

ในปี 2556 และ TREIT ในปี 2557 เพอืเป็นการเพมิช่องทางระดมทุนของบริษทั ซึงทาํใหบ้ริษทัลดการพึงพาการจดัหาเงนิทุน จาก

การกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และการเพมิทุนซงึมค่ีาใชจ่้ายทมีากกวา่ 

นอกจากแหล่งเงนิทุนดงักลา่ว บริษทัยงัมกีารออกหุน้กูอ้ายุ 2-10 ปี ซงึถอืเป็นแหลง่เงนิทุนทสีาํคญัอีกแหล่งหนึงของ

บริษทัทีมตีน้ทุนตํากวา่การกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

สภาพคล่อง 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีกระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 92.2 ลา้นบาท มีกระแสเงนิสด

สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 233.5 ลา้นบาท และมกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงนิ 630.5 ลา้นบาท มีเงนิสดตน้

งวด 1,133.9 ลา้นบาท 

จากขอ้มูลกระแสเงนิสดตามทกีล่าวขา้งตน้ จะพบว่าบริษทัมสีภาพคล่องทางการเงนิเพยีงพอสาํหรบัการดําเนินธุรกิจ 

(การคํานวณอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ไม่สามารถอธิบายสภาพคล่องของบริษทัได ้เนืองจากบริษทัไม่มีการบนัทึก

รายการสนิคา้คงเหลอืในสินทรพัยห์มนุเวยีน (เนืองจากลกัษณะสนิทรพัยข์องบริษทัส่วนใหญ่เป็นทีดินและโรงงาน ซึงจะไม่บนัทึก

เป็นสินทรพัยห์มนุเวยีนของบริษทั) ในขณะทรีายการเจา้หนีการคา้ค่าทดีิน และค่าก่อสรา้งจะถูกบนัทกึเป็นหนีสนิหมนุเวยีน จึงทาํให ้

อตัราส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนีสินหมนุเวยีนมค่ีาตํา) 

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.92 เท่า เพมิขนึ

จาก ณ สนิปี 2558 ซงึเท่ากบั 1.88 เท่า แมว้า่เงนิกูย้มืมจีาํนวนลดลง เนืองจากบริษทัมีส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงมากกว่าการลดลงของ

เงนิกูย้มื ซึงอตัราส่วนดงักล่าวแสดงถงึความสามารถในการบริหารโครงสรา้งเงนิทุนของกิจการทมีสีดัส่วนหนีทมีีภาระดอกเบีย เมือ

เทยีบกบัฐานเงนิทุนของบริษทัไดอ้ย่างเหมาะสม ภายใตเ้งอืนไขการดาํรงอตัราส่วนหนีสนิ/หนีสนิทีมภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้ ือ

หุน้ในปจัจุบนั 

ในช่วง 9 เดือนของปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบียเท่ากบั 1.58 เท่า แสดงไดถ้ึง

ความสามารถในการชาํระดอกเบยีของบริษทัไดเ้ป็นอย่างด ีซงึบริษทัไม่เคยประสบปัญหาในการชาํระดอกเบยี 
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10.5  ขอ้มูลอนืทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยสาํคญั (ถา้มี) 

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาจองซอืหุน้เพมิทุนแบบมีเงอืนไขบงัคบัก่อนระหวา่งบริษทัฯ และ FPHT ซงึบริษทัฯ และ FPHT 

เขา้ทาํสญัญาดงักล่าวเมอืวนัท ี7 ตุลาคม 2559 

จาํนวนหุน้เพมิทนุทจีะจดัสรรให ้ 735,000,000 หุน้ ทรีาคาหุน้ละ 18 บาท 

คาํรบัรองของ FPHT FPHT ใหค้ํารบัรองว่า FPHT มีความพรอ้มทางการเงนิใน

การเขา้ทาํธุรกรรมตามขอ้ตกลงและเงอืนไขในสญัญาจองซือ

หุน้เพิมทุน 

คาํรบัรองของบริษทัฯ บริษทัฯ ใหค้ํารบัรองต่อ FPHT ถงึสถานะและการประกอบ

กิจการของบริษทัฯ ว่าเป็นไปตามกฏหมาย  

เงอืนไขบงัคบัก่อนและเงอืนไขอืนทสีาํคญัในการเขา้ทาํนติิ

กรรม 

หนา้ทีในการจองซือหุน้สามญัเพิมทุนของ FPHT ขนึอยู่กบั

ความสาํเร็จของเงอืนไขบงัคบัก่อนทีระบุในสญัญาจองซอืหุน้

เพมิทุน ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง 

- การทีทีประชุมวิสามญัผูถ้ ือหุน้ของบริษทัฯ มีมติให ้

อาํนาจ อนุมตัิ ดาํเนินการ และทาํใหเ้กิดการจดัสรรหุน้

สามญัเพิมทุน (Completion) โดยมีสาระสาํคญัของ

เงอืนไขดงักล่าวดงัต่อไปนี 

(ก) กา ร เพิมทุน จ ดทะ เ บีย นขอ งบ ริษ ัท ฯ จ าก 

1,099,142,375 บาท เป็น 1,834,142,375 บาท 

และการแกไ้ขขอ้ 4 ของหนงัสือบริคณหส์นธิของ

บริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ 

(ข) การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหแ้ก่ FPHT 

ตามทีกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง

กาํหนดไว ้

(ค) การผ่อนผนัหนา้ทีตอ้งทําคําเสนอซือหลกัทรพัย์

ทงัหมดของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT สาํหรบัการจอง

ซือหุน้สามญัเพิมทุนของ FPHT โดยอาศยัมติที

ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ซงึตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัิจากผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ  

- ณ วนัเสรจ็สนิการจองซือหุน้ ตามทีระบุในสญัญาจองซอื



 

หนา้ที 69 จาก 83 หนา้ 

หุน้ FPHT จะแต่งตงักรรมการใหม่สาม (3) รายทีบริษทั

ฯ เหน็ชอบใหเ้ป็นคณะกรรมการบริษทั และบรษิทัฯ ตอ้ง

จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาการแต่งตัง

กรรมการที FPHT เป็นผูแ้ต่งตงัขนึใหม่ แทนทกีรรมการ

ทจีะลาออกไป 

- ในกรณีที FPHT ไม่สามารถเขา้จองซือหุน้ไดเ้ต็มจํานวน 

เนืองจากบรษิทัฯ มสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้ต่างชาติ (Foreign 

Shareholding Limit) เต็มจํานวนตามทีกฎหมาย

กาํหนด FPHT และบริษทัฯ ตกลงทีจะร่วมกนัใชค้วาม

พยายามอย่างดีทสุีดในการกําหนดวิธีการทีเหมาะสมซึง

กฎหมายทีเกียวขอ้งอนุญาตใหด้าํเนินการได ้เพือให ้

FPHT สามารถเขา้จองซอืหุน้ในส่วนทไีม่สามารถเขา้จอง

ซือเนืองจากบริษทัมีสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ต่างชาติเต็ม

จาํนวนได ้  

- บริษทัฯ ตอ้งไม่ขายทรพัยส์ินหลกัของบริษทั ซึงรวมถึง

การเสนอขายอสงัหาริมทรพัย์ใหแ้ก่ TREIT มูลค่า

ประมาณ 1,443 ลา้นบาท ทีเคยไดร้บัการอนุมตัิจากที

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือเดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 

โดยทรพัยส์นิทยีกเลกิการขายประกอบดว้ยโรงงานและ

คลงัสินคา้จาํนวนรวม 28 ยูนิต ซงึมพีืนทเีช่ารวม 69,021 

ตารางเมตร 

การเลกิสญัญา - คู่สญัญาตกลงร่วมกนัในการเลกิสญัญา 

- ในกรณีทคู่ีสญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงผดิสญัญาตามทรีะบุไว ้

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงมีสิทธิทีจะเลิกสญัญาฉบบันีโดย

บอกกล่าวเป็นหนงัสือ ใหคู้่สญัญาฝ่ายทผีดิสญัญาทราบ 

 

11  บุคคลทีเกียวโยงกนั และ/หรือ ผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สยีทีไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้เพือพิจารณา

อนุมตัิการเขา้ทํารายการทีเกียวโยงกนั ซึงจะจดัขึนในวนัที 23 ธนัวาคม 2559 

-ไม่ม-ี 
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12  ความเห็นของทีปรกึษาทางการเงนิอิสระ 

ทปีรึกษาทางการเงนิอิสระเหน็ว่าการเขา้ทาํรายการการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั การเขา้ทํา

รายการทเีกียวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติทีประชุมผูถ้ือหุน้

ของบริษทัฯ มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์กบับริษทั โดยมรีายละเอียดตามสงิทส่ีงมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชุม

วสิามญัผูถ้ือหุน้ ครงัท ี1/2559 

13  แบบหนังสือมอบฉนัทะ พรอ้มเสนอชือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

รายละเอยีดตามสิงทส่ีงมาดว้ย 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัที 1/2559 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

(นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธ์ุ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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แบบหนงัสอืขอมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้เพอือนุมตัใิหไ้ดม้าซึงหลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของกจิการ 

(แบบ 247-7) 
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รายงานความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 
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สงิทส่ีงมาดว้ย 7 

 

ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

หมวดที 4 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสเีดอืน นบัแต่วนัสนิสุดรอบปีทางบญัชีของ

บริษทั 

 การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอนืนอกจากทกีล่าวในวรรคหนึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้

เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้นบัจาํนวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนหุน้

ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด หรือผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่ายสีบิหา้คนซึงมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่าย

ไดท้งัหมดจะเขา้ชือกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เหตุผลในการทขีอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสอืดงักล่าวนนั ในกรณีนีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ภายในหนึงเดือนนบั

แต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้ือหุน้ 

 

ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานท ีวนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรือง

ทจีะเสนอต่อทีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือ

พจิารณา รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรอืงดงักล่าว และคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสอืนัดประชุมใหผู้ถ้ ือหุน้

และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาหนงัสอืนดัประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั

สามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งทอีนัเป็นทตีงัสาํนกังานใหญ่ของบรษิทั หรือจงัหวดัอนืทวัราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืนเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะ

จะตอ้งลงวนัทีและลายมอืชือของผูถ้ือหุน้ทมีอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีนายทะเบยีนกาํหนด 

หนงัสอืมอบฉันทะนีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ีประธานกําหนด ณ ทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชุม 

 

ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน่อ้ยกว่ายีสบิหา้คน หรือมผูีถ้อืหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทงัหมด และไม่วา่กรณีหนึงกรณีใด จะตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมดของบริษทัจงึจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ครงัใด ถา้เวลานดัประชุมลว่งเลยไปแลว้ถึงหนึงชวัโมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์

ประชุมตามทกีําหนด หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้นัน ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถ้อืหุน้นนั มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่

นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนงัเป็นประธานทีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 

หรือไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทีได ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ 

หรือมแีต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทีได ้ ก็ใหท้ีประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึงซึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมขนึ

เป็นประธาน 

 

ขอ้ 32. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ือหุน้ ใหหุ้น้หนึงหุน้มเีสยีงหนึงเสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และทีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ให ้

ลงคะแนนลบั สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันนัใหเ้ป็นไปตามทปีระธานในทีประชุมกาํหนด 

มติของทีประชุมผูถ้ือหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสียงเท่ากัน 

ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางสว่นทสีาํคญั ใหแ้ก่บุคคลอืน 

(ข) การซอืหรอืรบัโอนกิจการของบรษิทัอนืหรือบริษทัเอกชนมา เป็นของบริษทั 

(ค) การทํา แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเกียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทท ังหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั การ

 มอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนโดย

 มวีตัถุประสงค์จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิมทุนหรือลดทุนของบรษิทัหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษทั 

 

ขอ้ 33. กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมดีงันี 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทเีสนอต่อทีประชุมแสดงถงึผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 

(2) พจิารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสนิสุดรอบบญัชีของบริษทั 

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

(4) พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

(5) พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอืน ๆ (ถา้ม)ี 
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หนา้ท ี75 จาก 83 หนา้ 
 

หลกัฐานสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม 
 

1. บคุคลธรรมดา 

 1.1 ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 
  (ก) บตัรประจําตวัของผูถ้อืหุน้ 

  (ข) กรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจําตัวของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ 
  (ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

  (ข) กรณีมอบฉนัทะ สําเนาบตัรประจําตัวของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบคุคล 

 2.1 นิติบคุคลสญัชาตไิทย 
  (ก) หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

  (ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจทไีดล้งนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 2.2 นิติบคุคลสญัชาตต่ิางประเทศ 

  (ก) หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล 
  (ข) สาํเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจทไีดล้งนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทงันี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารทจีดัทาํขนึในต่างประเทศ ตอ้งมีการรบัรองลายมือ

ชอืโดยโนตารพีบัลคิ 
 

หมายเหต:ุ  1) ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานทีประชุมไดต้งัแต่เวลา 08.00 น. ถึง 10.00 น. ของ

วนัท ี23 ธนัวาคม 2559 

   2) ผูท้ไีดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้หลายท่าน ไดโ้ปรดส่งเอกสารหลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมมายงับริษัทก่อนวนัท ี

23 ธนัวาคม 2559 
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  หนา้ท ี76 จาก 83 หนา้

   

แผนทีแสดงสถานทจีดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หอ้งสุรศกัด ิ1 ชนั 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 

เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต ้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทร 0-2210-8100 

 
 
 
 

 
 
 
 

การเดนิทาง 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสุรศกัด ิทางออก 4 



                      สงิทส่ีงมาดว้ย 10 
 

 
หนา้ท ี77 จาก 83 หนา้ 

 
TICON  Industrial ConnectionPlc.13thFloor, Sathorn  City  Tower,175, South Sathorn Road         

SathornDistrict, Bangkok 10120, Thailand.  Tel: +66(0)2679 6565 Fax: +66(0)2679 6569  www.ticon.co.th 

 

ท ีLT.F078/2016 วนัท ี8 ธนัวาคม 2559 

  

เรอืง การมอบฉนัทะในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 ตามทบีรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จํากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดก้าํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ในวนัท ี23 

ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร เพอืพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ดงัรายละเอยีดปรากฏตามคาํบอกกลา่วเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 นนั 

 ในการประชมุครงันี หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัใคร่ขอความกรุณาจากท่านไดโ้ปรดมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน หรือ บุคคล

ดงัต่อไปนี คือ 

 นายตรขีวญั บนุนาค กรรมการตรวจสอบ 

 อายุ     59 ปี  

 อยูบ่า้นเลขท ี   89/302 อาคารกรนีเลคหมู่ท ี2 ถนนบางนา-ตราดกม.13 แขวงราชาเทวะ 

      เขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 ส่วนไดเ้สยีในการพจิารณา  -ไม่ม-ี 
 
เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ ข ทแีนบมาดว้ย ทงันีเพือใหจ้ํานวนหุน้ครบองค์

ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

 กรณีททีา่นเป็นผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิละแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ซงึดาวนโ์หลดไดท้เีวบ็ไซตข์องบรษิทั http://ticon.listedcompany.com/meeting.html 

 โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะทไีดก้รอกขอ้ความเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มอากร 20 บาท คืนกลบัไปยงับริษทัล่วงหนา้เพือใหถ้งึบริษทัก่อนวนั

ประชมุ 1 วนั 
 

 จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 
(นางสาวลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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หนา้ท ี78 จาก 83 หนา้ 

 

 
 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  
 

 เขยีนท ี  
 วนัท ี  เดอืน   พ.ศ.   
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ  
 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงันี 
   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 
 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
    2.    อายุ   ปี 
 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

    3.    อายุ   ปี 
 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครงัท ี      

1/2559 ในวนัศุกรท์ ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขที 33/1 ถนน

สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนีดว้ย 

 
กิจการใดทผูีร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทผูีร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะ ใหถ้ือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  ( )    ( )    
    
 ลงชือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  ( )    ( )    
หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการ

ลงคะแนนเสยีงได ้

อากรแสตมป์ 20 บาท 



หนา้ท ี79 จาก 83 หนา้ 
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หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  

 

 เขยีนท ี  

 วนัท ี  เดอืน   พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ  

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงัน ี

   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    2.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    3.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัที       

1/2559 ในวนัศุกรท์ ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัด ิ1 ชนั 11 โรงแรมอสีติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนน

สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนีดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 วาระท ี1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึจดัขึนเมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง   

 วาระท ี2 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบยีน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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 วาระท ี3 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม

ทนุจดทะเบยีน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิัทฯ เพอืเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

และการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหุน้ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทงัหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติทีประชุม

ผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท ี6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท ี7 พจิารณาอนุมตักิารมอบหมายอาํนาจการดาํเนินการในวาระที 2 ถึงวาระที 6 ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจ้ดัการ 

และ/หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท ี8 วาระอนื ๆ (ถา้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีททีปีระชมุมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีีการแกไ้ขเปลยีนแปลง หรือเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 
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กจิการใดทผูีร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผูีร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให ้

ถอืเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

ลงชอื   ผูม้อบฉนัทะ ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( )    ( )  

    

  

ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ   

 ( )    ( )  
 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอื

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  

  ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ในวนัศุกรท์ ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรม

อสีติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีีน

ดว้ย 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................             

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
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 วาระท ี……  เรอืงเลอืกตงักรรมการ  (ต่อ) 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
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สงิทส่ีงมาดว้ย 11 

 

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.  

 

 เขยีนท ี  

 วนัท ี  เดอืน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้    

 สาํนกังานตงัอยูเ่ลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      

 ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงัน ี

   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    2.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง    

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    3.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน   ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี      

1/2559 ในวนัศุกรท์ ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัด ิ1 ชนั 11 โรงแรมอสีติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนน

สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนีดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครงันี ดงัน ี

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

   หุน้สามญั    หุน้  และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสยีง 

  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด    เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

 วาระท ี1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึจดัขึนเมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เหน็ดว้ย   เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

   

อากรแสตมป์ 20 บาท 



หนา้ 2 จาก 5 หนา้ 

  

 วาระท ี2 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบยีน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง                      เสยีง  

 วาระท ี3 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม

ทนุจดทะเบยีน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิัทฯ เพอืเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

และการเขา้ทาํรายการทเีกยีวโยงกนั 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทตีอ้งทาํคาํเสนอซอืหุน้ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทงัหมดของบริษัทฯ โดยอาศยัมติทีประชุม

ผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท ี6 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท ี7 พจิารณาอนุมตักิารมอบหมายอาํนาจการดาํเนินการในวาระที 2 ถึงวาระที 6 ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจ้ดัการ 

และ/หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 



หนา้ 3 จาก 5 หนา้ 

  

วาระท ี8 วาระอนื ๆ (ถา้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีททีปีระชุมมีการพิจารณา

หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีีการแกไ้ขเปลยีนแปลง หรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 

กจิการใดทผูีร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทผูีร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให ้

ถอืเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

ลงชอื   ผูม้อบฉนัทะ ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( )    ( )  
  

   

ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชอื   ผูร้บัมอบฉนัทะ   

 ( )    ( )  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นใีชเ้ฉพาะกรณีทผูีถ้อืหุน้ทปีรากฏชือในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นนั 

2. หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทงัหมดทรีะบไุวใ้นขอ้ (1) หรอืจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนทรีะบไุวใ้นขอ้ (1) ก็ได ้

5. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทรีะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพมิเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ค. ตามแนบ  



หนา้ 4 จาก 5 หนา้ 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คชนั จาํกดั (มหาชน)  

  ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ในวนัศุกรท์ ี23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัดิ 1 ชนั 11 โรงแรม 

อสีติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท ี33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีีน

ดว้ย 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................             

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท ี……  เรอืง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 5 จาก 5 หนา้ 

 วาระท ี……  เรอืงเลอืกตงักรรมการ  (ต่อ) 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

        ชอืกรรมการ............................................................................................................ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 


