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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2555  
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

วันพุธที� 17 ตุลาคม 2555 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั �น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เลขที� 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เริ�มประชมุเวลา 9.00 น. 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุ (“ประธาน”) 

ประธานกลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�มาเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� 1/2555 และแจ้งให้ที�
ประชมุทราบวา่ในการประชมุครั 5งนี 5มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 72 ราย และมีผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ผู้ อื�น
เข้าร่วมประชมุแทนจํานวน 46 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทั 5งสิ 5น 559,991,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.22344 ซึ�งเกินกวา่ 1 ใน 
3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยแล้วทั 5งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอ
เปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� 1/2555  

 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ประธานได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นครั 5งนี 5 ดงันี 5 

 กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  ประธานกรรมการ  

2.  นายปณต สริิวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ  

3. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายนรรัตน์ ลิ�มนรรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

5.  นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

6.  นางอรฤด ีณ ระนอง  กรรมการ / ประธานอํานวยการ 

7.  นายธนพล ศิริธนชยั  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื�องจากติดภารกจิ 

1. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
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  ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม  

1. นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร  เลขานกุารบริษัท 

2. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

3. นายกําพล ปญุโสณี  ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

ที�ปรึกษาที�เข้าร่วมประชุม 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

  นางสาวจิรยง อนมุานราชธน หุ้นสว่นผู้จดัการ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั 

  ที�ปรึกษากฎหมาย 

  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

  ที�ปรึกษาทางการเงิน 

  นางสนิุต วิสทุธิโกศล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 ประธานขอให้นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ (“ประธานอาํนวยการ”) ชี 5แจงวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 ประธานอํานวยการชี 5แจงต่อผู้ ถือหุ้นว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านที�เข้าร่วมประชุม จะได้รับบตัร
ลงคะแนนเป็นกระดาษสีขาวมีรอยปรุ ขนาด A4 ซึ�งสามารถฉีกได้ในการลงคะแนนแต่ละวาระ ในวาระใดที�ไม่มีผู้ ไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอสรุปวาระนั 5น ๆ วา่ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ  แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นกาเครื�องหมาย ⌧ ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือกาเครื�องหมาย ⌧ 
ลงในช่องงดออกเสียงของบัตรลงคะแนน จากนั 5นให้ฉีกบัตรลงคะแนนวาระนั 5น ๆ ตามรอยปรุ และยกมือขึ 5น เพื�อให้
เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ไปเก็บบตัรเพื�อนํามานบัคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นที�เห็นด้วย หรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนมุตัิ 
โดยไมต้่องดําเนินการใด ๆ     

 ประธานเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี 5 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ABBB เมื�อวันที� 26 เมษายน 2555 

  ประธานแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555  ได้จดัขึ 5นเมื�อวนัที� 26 เมษายน 
2555 และได้มีการจดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั 5งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.univentures.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
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สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี \]]] เมื�อวนัที� \^ เมษายน \]]] สิ�งที�สง่มาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� _/\]]]  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น 

มติที�ประชุม ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี \]]] เมื�อ
วนัที� 26 เมษายน 2555 ดงักลา่วตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 132 ราย จํานวน 566,074,640 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 566,074,640 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหตุ มติในวาระนี 5ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

ก่อนจะเข้าสูก่ารพิจารณาในระเบียบวาระที� \ ประธานได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าเนื�องจากวาระที� 2 ถึง
วาระที� 4 เป็นวาระที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของบริษัทฯ การเพิ�มทนุ และการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทนุ และมีบางวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั ดงันั 5น ในการพิจารณาอนมุตัิวาระที� 2 ถึง
วาระที� 4 หากมีวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกนัวาระใดวาระหนึ�งไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือวา่วาระอื�นๆ ซึ�ง
มีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนัที�ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่ีการพิจารณาวาระอื�นๆ 
ที�มีความเกี�ยวเนื�องกนั และเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั กบัวาระที�ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจะชี 5แจงให้ผู้
ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการซื �อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี � ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด จํานวน 
24,000,000 หุ้น จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ 
โฮลดิ �ง จํากัด ซึ� งเข้าข่ายเป็นการทํารายการได้มาซึ� งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที�กําหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป 

 ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งนี 5 เป็นวาระพิเศษเพื�อพิจารณาให้บริษัทฯ 
เข้าทํารายการตา่งๆ รวมถึงการเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่า 
หากได้รับมติอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที�กฎหมายกําหนดในครั 5งนี 5 จะเป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมแผนกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื�อก้าวขึ 5นเป็นหนึ�งในผู้ นําของอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และมอบหมาย
ให้ประธานอํานวยการนําเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการซื 5อหุ้นสามญัของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 
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จํานวน \`,000,aaa หุ้น จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากัด 
ตามวาระการประชมุนี 5 

ประธานอํานวยการแถลงให้ที�ประชุมทราบว่าเนื�องจากวาระนี 5เป็นเรื�องที�มีความเกี�ยวเนื�องกันและเป็น
เงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที� 4.1 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการซื 5อหุ้น
สามญัของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  (“Grand U”) ดงันั 5น หากวาระนี 5ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
จะไมม่ีการพิจารณาวาระที� 4.1 ตอ่ไป 

สบืเนื�องจากผู้ ถือหุ้นของ Grand U จํานวน 2 รายคือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากดั ซึ�งถือหุ้นรวมกนัจํานวน 24,000,000 หุ้นหรือร้อยละ `a ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั 5งหมด
ประสงค์ที�จะขายหุ้น Grand U ที�ถืออยูใ่ห้แก่บริษัทฯ ทั 5งหมดในราคา 15 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนรวมทั 5งสิ 5น 360 ล้านบาท 
ซึ�งหากบริษัทฯ ทําการซื 5อหุ้นดงักลา่วจะสง่ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นรวม 60,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100  ของ Grand U  

ในการเข้าซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U ทั 5งหมดที� บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ
บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากดั ถืออยู่ข้างต้น เป็นการตกลงเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินที�มีขนาดของรายการเท่ากับ
ร้อยละ 98.95 (คํานวณจากผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติหลงัหกัภาษีย้อนหลงั 12 เดือน จากงบสอบทานสําหรับ
งวด 6 เดือน สิ 5นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2555 ของ Grand U ในสดัสว่นร้อยละ 40 ซึ�งเท่ากบั 174.62 ล้านบาท (436.54 
ล้านบาท * 40%) เปรียบเทียบกบัผลกําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือนของบริษัทฯ จํานวน 176.46 ล้านบาท (ซึ�งเป็นขนาด
รายการสงูสดุตามเกณฑ์การคํานวณที� 2 คือ เกณฑ์ผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติหลงัหกัภาษี) รายการดงักลา่วจึง
เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทที� 1 ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์
ในการทํารายการที�มีนยัสําคัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  เรื�อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป”) ดงันั 5น บริษัทฯ จึงมีหน้าที� 
(ก) เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มา
ซึ�งหุ้นสามญัของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั และ สารสนเทศรายการได้มาซึ�งหลกัทรัพย์ของบริษัทแผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอร์ตี 5 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) สิ�งที�สง่มาด้วย j และ ` ของหนงัสอืเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� 
_/\]]] ตามลําดบั และ (ข) เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดย
ต้องได้รับคะแนนเสยีงจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

ในการนี 5  บริษัทฯ ได้แต่งตั 5งบริษัท เจดี  พาร์ทเนอร์ จํากัด เป็นที�ป รึกษาทางการเงินอิสระของ 
บริษัทฯ เพื�อทําหน้าที�ให้ความเห็นเกี�ยวกับการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื�อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที�กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี�ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
สิ�งที�สง่มาด้วย ] ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� _/\]]] และขอให้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท 
เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ชี 5แจงให้ที�ประชมุทราบถึงความสมเหตสุมผลที�บริษัทฯ จะเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น 
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นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากัด (“ที�ปรึกษา

ทางการเงนิอิสระ”) ชี 5แจงตอ่ที�ประชมุ โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 5 

• Grand U เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 และการที�บริษัทฯ จะเข้า
ซื 5อหุ้นเพิ�มเติมใน Grand U จะเป็นการเข้าซื 5อหุ้นในสว่นที�เหลือทั 5งหมดของ Grand U และจะทําให้
สดัสว่นการถือหุ้นใน Grand U ของบริษัทฯ เพิ�มขึ 5นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 โดยผู้ ถือหุ้นซึ�งจะ
ขายหุ้นของ Grand U ให้กบับริษัทฯ คือ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

• บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน 
Grand U บริษัทละ 12,000,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น 24,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเข้าซื 5อหุ้นใน
ราคาหุ้นละ 15 บาท รวมเป็นจํานวนเงินในการเข้าซื 5อหุ้นทั 5งสิ 5น 360,000,000 บาท    

• ราคาเสนอซื 5อหุ้น 15 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที�บริษัทฯ ตกลงกบับริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) โดยใช้การคํานวณด้วยวิธีสว่นลดกระแสเงินสด 
ทําให้ได้ราคาออกมาที� 26.03 บาท หกัด้วยเงินปันผล 11 บาท ซึ�งเป็นอตัราเงินปันผลที� Grand U จะ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั 5ง 3 ของ Grand U คือ บริษัทฯ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.
เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคม 2555 เหลือ 15 บาท ซึ�งเป็น
ราคาที�บริษัทฯ กับบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากัด และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) ตกลงซื 5อขายหุ้นกนั 

• ประเภทและขนาดรายการเป็นรายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ขนาดร้อยละ 98.95 ซึ�งเป็นขนาดรายการที�สงู 
เนื�องจากเป็นการคํานวณจากสตูรซึ�งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้นํากําไรสทุธิ 
12 เดือนย้อนหลงัมาคํานวณ และเนื�องจากรายการมีขนาดร้อยละ 98.95 บริษัทฯ จึงต้องนํารายการ
เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ 

• เงื�อนไขสาํคญัที�เกี�ยวกบัการทํารายการคือ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนมุตัิการเข้าทํารายการ โดยเมื�อ
ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะชําระเงินค่าหุ้นของ Grand U ให้แก่บริษัท เยาววงศ์ 
โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 360,000,000 บาท 
โดยบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) จะขาย
หุ้น Grand U จํานวนทั 5งสิ 5น 24,000,000  หุ้นให้แก่บริษัทฯ  

จากนั 5น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมลูโครงการตา่งๆ ของ Grand U รวมถึงฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของ Grand U ให้ที�ประชมุทราบ และได้ให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ว่า ผู้ ถือหุ้น
ควรอนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ดงักลา่ว ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี 5 

• ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ Grand U มีผลประกอบการที�ดีขึ 5นอย่างต่อเนื�อง และมีการลงทนุใน
โครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง การเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ของบริษัทฯ จะเป็นการเพิ�มโอกาสใน
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การรับรู้รายได้ของ Grand U เพิ�มอํานาจการควบคมุและความคลอ่งตวัในการบริหาร Grand U และ
ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่อื�น 

• ข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ การที� Grand U จะมีการจ่ายเงินปันผล ซึ�งการจ่ายเงินปันผลเฉพาะ
ในสว่นของบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
จะมีมูลค่าประมาณ \]a,000,000 บาท โดย Grand U จะต้องกู้ ยืมเงินเพื�อนํามาจ่ายเงินปันผล 
เนื�องจากมีเงินสดไม่เพียงพอสําหรับการจ่ายเงินปันผล การกู้ยืมเงินดงักล่าว จะทําให้ Grand U มี
หนี 5สนิเพิ�มขึ 5น นอกจากนี 5 ในการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ครั 5งนี 5  บริษัทฯ จะนําเงินที�ได้จากการ
เพิ�มทนุมาใช้ในการเข้าทํารายการ ซึ�งจะทําให้เกิด Price Dilution และ Earnings Dilution  

• ความเสี�ยงในการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ครั 5งคือ กรณีที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิวาระการเพิ�ม
ทุน บริษัทฯ จะมีภาระหนี 5สินจากการกู้ ยืม ดงันั 5น หากผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ จะเข้าทํารายการ
ได้มาซึ�งสินทรัพย์ ขอให้พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุในวาระที� 4.1 ด้วย มิฉะนั 5นบริษัทฯ จะไม่มีเงินทนุ
สาํหรับนํามาใช้ในการเข้าทํารายการในวาระนี 5   

• กรณีความเหมาะสมด้านราคา ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีการคํานวณ 4 วิธี  คือ วีธีมลูค่าตาม
บญัชี วิธีปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชี วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นมลูคา่ตลาด และวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของ
กระแสเงินสด โดยวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีที�เหมาะสมเนื�องจาก เป็นวิธีการที�คิด
วา่ สมมติวา่ Grand U เปรียบเสมือนเป็นเครื�องจกัรในการสร้างรายได้ (Cash Generating Machine) 
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด จะสามารถคํานวณได้ว่าในอนาคต Grand U จะมี
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดให้กบับริษัทฯ ได้เทา่ใด ซึ�งในกรณีนี 5คํานวณสว่นลดกระแสเงิน
สด (Discount Cash Flow) จากโครงการที�ได้มีการเปิดจองและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั 5งสิ 5น __ 
โครงการ ออกมาได้ประมาณ 28.20 - 30.29 บาท และเมื�อนํามาหกัด้วยเงินปันผลจ่ายจํานวน 11 บาท 
จะทําให้ได้ช่วงราคาประมาณ 17.20 - 19.29 บาท ซึ�งวิธีนี 5 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
เป็นวิธีที�เหมาะสม เนื�องจากเป็นการพิจารณาในสว่นผลประกอบการของ Grand U ในอนาคต แล้ว
คํานวณสว่นลดกระแสเงินสดออกมาเป็นมลูค่าปัจจุบนั ทั 5งนี 5 ราคาที�บริษัทฯ กบับริษัท เยาววงศ์ โฮล
ดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ตกลงกนัอยู่ที� 15 บาท ซึ�งเป็น
ราคาที�ตํ�ากวา่ราคามลูคา่ยตุิธรรม(Fair Value) ที�ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณได้ประมาณร้อยละ 
14.66 - 28.57% ดงันั 5น หากพิจารณาในสว่นของความเหมาสมด้านราคา ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา่ราคา 15 บาทเป็นราคาที�เหมาะสม  

• ผลกระทบจากการเข้าทํารายการ เนื�องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ ขณะที�บริษัทถือหุ้นของ 
Grand U ร้อยละ 60 บริษัทฯ ต้องนํางบการเงินของ Grand U เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ อยู่
แล้ว ดงันั 5น แม้ว่าบริษัทฯ จะถึงหุ้นของ Grand U ร้อยละ 100 ตวัเลขหลกัๆ ยกเว้นสว่นของผู้ ถือหุ้นที�
ไมม่ีอํานาจควบคมุจะหายไป แตโ่ดยภาพรวมของงบการเงินรวมจะไมม่ีความแตกตา่งกนั นอกจากการ
ที�ทนุชําระแล้วของบริษัทฯ จะเพิ�มขึ 5นอีกประมาณ 360 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทฯ จะมีการเพิ�มทนุเพื�อ
นําเงินที�ได้จากการเพิ�มทนุมาใช้ในการเข้าทํารายการ  ในสว่นของผลประกอบการของบริษัทฯ จากการ
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ที�บริษัทฯ ถือหุ้นใน Grand U เพิ�มขึ 5นจากร้อยละ 60 เป็น ร้อยละ 100 บริษัทฯ จะรับรู้สว่นแบ่งรายได้
และกําไรจากผลประกอบการของ Grand U เพิ�มขึ 5น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํารายการ เนื�องจากจะเป็นการเพิ�มความคล่องตวัในการบริหาร 
Grand U อีกทั 5งราคาหุ้นที�บริษัทฯ จะเข้าทํารายการ รวมถึงเงื�อนไขในการเข้าทํารายการมีความ
เหมาะสม  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นายสพุจน์ เอื 5อชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� การเข้าทํารายการซื 5อหุ้นของ Grand U นี 5 เท่ากบัว่าบริษัทฯ ซื 5อหุ้นตามราคา Book Value ใช่
หรือไม ่และหลงัจากหกัเงินปันผลแล้ว ขอทราบวา่ราคา Book Value จะอยูที่�เทา่ไหร่   

� กําไรตอ่หุ้นของ Grand U อยูที่�ประมาณเทา่ไหร่ 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี 5แจงดงันี 5 

� บริษัทฯ ไมไ่ด้ซื 5อหุ้น Grand U ตามราคา Book Value  

� ราคา Book Value ภายหลงัจากหกัเงินปันผลแล้วจะอยูที่� 9.35 บาท  

� ราคาหุ้น Grand U ที�บริษัทฯ จะซื 5อจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ 
บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากัด ในราคา 15 บาท จะพิจารณาจากราคา Book Value ไม่ได้ 
เนื�องจากราคา Book Value เป็นราคาที�ยงัไม่ได้รวมผลประกอบการในอนาคตซึ�ง Grand U มี
กําไร  

� กําไรตอ่หุ้นของ Grand U อยูที่�ประมาณ 4.50 บาท  

 นายสพุจน์ เอื 5อชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ�มเติมดงันี 5 

� หากบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นใน Grand U ทั 5งหมดแล้ว บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพฒันา Grand U 
ตอ่ไปอยา่งไร 

  

 นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการผู้จดัการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี 5แจงดงันี 5 

� บริษัทฯ มีแผนที�จะสร้างการเติบโตของธุรกิจ โดยปัจจุบนั Grand U พฒันาโครงการไปแล้ว
จํานวน 11 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,000,000,000 บาท และมีโครงการที�อยู่ระหว่าง
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ดําเนินการ 7 โครงการ ประมาณการรายได้สิ 5นปี 2555 ของ Grand U อยู่ที�  2,600,000,000 - 
2,700,000,000 บาท ทั 5งนี 5 เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของ Grand U ในปี 2557 หรืออีก 2 ปี 
ข้างหน้า คาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้ซึ�งบริษัทฯ ตั 5งประมาณการไว้ที� 5,000,000,000 บาท  

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� เหตใุด Grand U จึงต้องมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 11 บาท ในขณะที� Grand U ไม่มีกระแสเงิน
สดเพียงพอที�จะจ่ายได้ เนื�องจากจะเป็นการก่อให้เกิดภาระกบั Grand U  

 ประธานอํานวยการ ชี 5แจงดงันี 5 

� เนื�องจากบริษัทฯ เป็นหนึ�งในผู้ก่อตั 5ง Grand U และการเข้าทํารายการซื 5อหุ้นของ Grand U ครั 5งนี 5
จะเป็นโอกาส ที�บริษัทฯ จะได้เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน Grand U ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม 
ราคาหุ้นของ Grand U ณ ปัจจุบนัอยู่ที� 26 บาทต่อหุ้น หาก Grand U ไม่จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ 
จะต้องซื 5อหุ้น Grand U จากบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5งส์ จํากดั และบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป
เมนท์ จํากดั (มหาชน)   ที�ราคา 26 บาทต่อหุ้น เนื�องจากมีกําไรสะสมที�ค้างอยู่ใน Grand U และ
เมื�อ Grand U จ่ายเงินปันผลแล้ว ผลของการจ่ายเงินปันผลจะสะท้อนไปที�ราคาซื 5อขายหุ้น และ
สดุท้ายบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ�งบริษัทฯ จะนําเงินจํานวนนี 5กลบัไปซื 5อหุ้นของ 
Grand U รวมกับเงินอีกส่วนหนึ�งที�จะมาจากการกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน ทั 5งนี 5บริษัทฯ ได้
พิจารณาอยา่งถี�ถ้วนแล้ว และมีความเห็นวา่การเข้าทํารายการซื 5อหุ้นของ Grand U เป็นรายการที�
มีความเหมาะสมและเป็นวิธีที�ดีที�สดุสาํหรับบริษัทฯ 

 นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ในเอกสารความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 49 แสดงข้อมลูว่า กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้
จดัสรรของ Grand U ณ วนัที� ja มิถนุายน \]]] มีจํานวน 609,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นกําไร
สทุธิจํานวน 252,000,000 บาท แต่ Grand U จะจ่ายเงินปันผลหุ้นจํานวน 60,000,000 หุ้น ใน
อตัราหุ้นละ 11 บาท รวมเป็น 660,000,000 บาท ซึ�งเป็นจํานวนที�มากกว่ากําไรสะสม จึงขอให้
บริษัทฯ อธิบายในประเด็นดงักลา่วด้วย 

� ขณะนี 5 Grand U มีอตัราสว่นหนี 5สนิตอ่ทนุ (Debt to Equity Ratio) เทา่ไหร่  

  

 

 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี 5แจงดงันี 5 

� เนื�องจากบริษัทฯ จะเข้าทํารายการประมาณเดือนธันวาคม และกําไรสะสมที� Grand U จะ
นํามาใช้จ่ายเงินปันผลเป็นกําไรสะสม ณ วนัที� j_ สงิหาคม 2555 ซึ�งมีจํานวน 711,240,000 บาท 



                                                                              
 

   
15 

เอกสารแนบ 1 

ดงันั 5น การที� Grand U จะจ่ายเงินปันผลจํานวน 660,000,000 บาท จึงยงัอยู่ในกําไรสะสมที�
Grand U สามารถจ่ายได้ นอกจากนี 5 Grand U ยงัมีโครงการ  U Delight Square @ Bangsue 
Station ซึ�งเป็นโครงการหลกัที�จะนํากระแสเงินสดกลบัเข้ามาใน Grand U ในช่วงเดือนธันวาคม 
2555 และเดือนมกราคม 2556 ซึ�งจะทําให้ Grand U สามารถแบ่งเบาภาระเรื�องเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินได้ 

� Grand U มีอตัราสว่นหนี 5สนิตอ่ทนุประมาณไมเ่กิน 1.5 เทา่  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น และสอบถามดงันี 5 

� การประชมุในวนันี 5เป็นการพิจารณาการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสนิทรัพย์หลายรายการ จึงอยากให้
ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ นําเสนอข้อมลูการเข้าทํารายการทั 5งหมดแบบภาพรวม เพื�อให้ที�ประชมุ
เข้าใจภาพรวมของการทํารายการก่อน มีการพิจารณาอนมุตัิ  

� เหตใุดการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์โดยการซื 5อหุ้นของ Grand U  และการเข้าทําคําเสนอ
ซื 5อหลกัทรัพย์ของบริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี 5 จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) จึงมีวิธีการคิด
มลูค่าการทํารายการที�ต่างกัน โดยการเข้าทําการซื 5อหุ้นของ Grand U ใช้วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิ
ของกระแสเงินสด แต่การเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์โดยการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ 
GOLD ใช้วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี  

 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี 5แจงดงันี 5 

� ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นวันนี 5 จะมีการเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการเข้าทํารายการ 2 
รายการ คือ การเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์โดยการซื 5อหุ้นของ Grand U  และการเข้าทําคํา
เสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD โดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer หรือ VTO)  

� รูปแบบการเข้าซื 5อกิจการ (“M&A”) มี 2 แบบ คือ แบบที�ผู้ เข้าทํา M&A มีโอกาสขอดเูอกสาร และ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ (“Due Diligence”) ของบริษัทที�จะถูกทํา M&A คือ การเข้าทํา
รายการซื 5อหุ้นของ Grand U และแบบที�ผู้ ที�เข้าทํา M&A ไม่ได้มีการทํา Due Diligence บริษัทที�
จะถกูทํา M&A คือ การเข้าทํารายการซื 5อหุ้นของ Grand U 

� การเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD เป็นการเข้าทํา M&A แบบไม่ได้มีการทํา Due Diligence 
แตเ่ป็นการเข้าทํา M&A โดยใช้ข้อมลูที�มีการเปิดเผยเป็นการทั�วไป และที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ระบุไว้ในรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยว่า ในการจัดทํารายงาน
ความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีโอกาสเข้าไปทํา Due 
Diligence และเนื�องจากไม่มีโอกาสเข้าทํา Due Diligence จึงไม่สามารถนําวิธีการคิดมลูค่าการ
ทํารายการโดยใช้ทําประมาณการสว่นลดกระแสเงินสดได้  

 นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามดงันี 5 
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� ขอสอบถามว่าในปี 2556 บริษัทฯ ประมาณการไว้ว่าโครงการทั 5ง 3 โครงการของ Grand U จะมี
กําไรประมาณเทา่ไหร่ 

 ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี 5แจงดงันี 5 

� ตามประมาณการของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายได้ของโครงการทั 5ง 3 โครงการของ Grand U 
จะไมต่ํ�ากวา่เดิม  โดยในปี 2555 Grand U จะมีรายได้ประมาณ 2,441,000,000 บาท ปี 2556 มี
รายได้ประมาณ 3,300,000,000 บาท และปี 2557 มีรายได้ประมาณ 3,539,000,000 บาท   

 นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามเพิ�มเติมดงันี 5 

� หลงัจากที�บริษัทฯ ซื 5อหุ้น Grand U แล้ว จะมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ Grand U อยา่งไร 

 ประธานอํานวยการ ชี 5แจงดงันี 5 

� บริษัทฯ จะยงัคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ Grand  ไว้ตามเดิม คือ จะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�า
กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ทั 5งนี 5 ขึ 5นอยูก่บักระแสเงินสดและแผนการลงทนุของบริษัทฯ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ�มเตมิ 

ประธานอํานวยการชี 5แจงตอ่ที�ประชมุวา่ ในการเสนอที�ประชมุพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U จํานวนทั 5งสิ 5น 24,000,000 หุ้นจาก บริษัท แอล.พี.
เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากดั ในราคา 15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจํานวน 360 
ล้านบาท รวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ มี
อํานาจ (ก) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการซื 5อขายหุ้นสามญัของ 
Grand U (ข) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการซื 5อขายหุ้นสามญัของ 
Grand U ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผนัต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการซื 5อขายหุ้นสามญัดงักล่าว และ (ค) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและ
เกี�ยวข้องกบัการซื 5อขายหุ้นสามญัของ Grand U ตามบนัทึกข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลล็อป
เมนท์ จํากดั ระหวา่ง บริษัทฯ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์  โฮลดิ 5ง จํากดั 

 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิ ดงันี 5 

1. ให้บริษัทฯ ซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U จํานวนทั 5งสิ 5น 24,000,000 หุ้นจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากัด ในราคา 15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน
จํานวน 360 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ  
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2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มี
อํานาจ (ก) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการซื 5อขาย
หุ้นสามญัของ Grand U (ข) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้อง
กบัการซื 5อขายหุ้นสามญัของ Grand U ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนญุาตใดๆ คําขอผ่อน
ผนัต่างๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการซื 5อขาย
หุ้นสามัญดังกล่าว และ (ค) ดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและเกี�ยวข้องกับการซื 5อขายหุ้นสามญัของ 
Grand U ตามบนัทกึข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั ระหว่าง 
บริษัทฯ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์  โฮลดิ 5ง จํากดั 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 153 ราย จํานวน 566,537,299 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 

ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 566,537,409 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

หมายเหตุ - มติในวาระนี 5ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

- ในวาระนี 5ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี ซึ�งไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามความในมาตรา 
jj วรรคสองประกอบกับมาตรา _a\ แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
\]j] (รวมทั 5งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. AB\B”) และ
ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์ทั �งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี � ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ�งเข้าข่ายเป็นการทํา
รายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที�กาํหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป 

ประธานขอให้ประธานอํานวยการเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดในวาระนี 5ตอ่ที�ประชมุ 

ประธานอํานวยการแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า เนื�องจากวาระนี 5เป็นเรื�องที�มีความเกี�ยวเนื�องกันและเป็น
เงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที� 4.2 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการทําคํา
เสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี 5 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยสมัครใจ 
ดงันั 5น หากวาระนี 5ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น จะไมม่ีการพิจารณาวาระที� 4.2 ตอ่ไป 

สืบเนื�องจากบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก Rock Key International Limited ซึ�งเป็นบริษัทจดทะเบียนจดัตั 5ง
ภายใต้กฎหมายบริทิช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ (British Virgin Islands) โดยมีสํานกังานตั 5งอยู่ที� Trident Trust Company (B.V.I.) 
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Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“RKIL”) เพื�อเสนอขายหุ้นสามญัของ 
GOLD จํานวน 281,316,464 หุ้น ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 24.8 ของหุ้นสามญัที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมด GOLD ในราคา 5.50 บาทต่อ
หุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกเพื�อให้สิทธิซื 5อหุ้นสามญัของ GOLD (“Warrants”) จํานวน 108,479,551 หน่วย ซึ�งคิดเป็น
ร้อยละ 21.52 ของ Warrants ทั 5งหมด หรือร้อยละ 9.5 ของหุ้นสามญัทั 5งหมด (หากมีการแปลง Warrants ที�ออกทั 5งหมดเป็นหุ้น
สามญัแล้ว) ในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย รวมจํานวนหุ้นสามญั และ Warrants ที� RKIL จะนํามาเสนอขายให้แก่บริษัทฯ คิดเป็น
ร้อยละ 34.3 ของหุ้นสามญัทั 5งหมดของ GOLD หากมีการแปลง Warrants ที�ออกทั 5งหมดเป็นหุ้นสามญัแล้ว (Fully Diluted 
Basis) 

ทั 5งนี 5 ที�ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การเข้าซื 5อหุ้นใน GOLD นี 5เป็นการลงทนุที�จะต้องใช้เงินจํานวนมาก จึง
จําเป็นจะต้องเข้าถือหุ้นสามญัของ GOLD ให้ได้มากกวา่ร้อยละ ]a ของหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของ GOLD  ซึ�งสามารถ
กระทําได้โดยการให้บริษัทฯ ทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD  ซึ�งประกอบด้วยหุ้นสามญั และ Warrants โดยสมคัร
ใจ (“Voluntary Tender Offer” หรือ “VTO”) ในราคาเดียวกนักบัที�ได้รับการเสนอจาก RKIL คือ ในราคา ].]a บาทต่อหุ้น และใน
ราคา \.]a บาทต่อหน่วยสําหรับ Warrants โดยให้ RKIL ขายหุ้นจํานวน \�_,j_^,̀ ^` หุ้นและ Warrants จํานวน _a�,̀ ��,]]_ 
หน่วยให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเสนอซื 5อที�บริษัทฯ กําหนดไว้สําหรับการทํา VTO ซึ�งเป็นราคาเดียวกันกบัที� 
RKIL ประสงค์จะขาย ซึ�งในการทํา VTO นี 5บริษัทฯ สามารถกําหนดเงื�อนไขได้ว่าการซื 5อขายหุ้นและ Warrants ของบริษัทฯ ในการ
ทํา VTO นี 5 (ซึ�งรวมจํานวนที� RKIL จะเสนอขายใน VTO ด้วย) จะเกิดเป็นผลสําเร็จขึ 5นได้ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ จะต้องได้หุ้นสามญั
มากกว่าร้อยละ ]a ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของ GOLD ซึ�งเท่ากบัว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าควบคมุการบริหาร
จดัการโดยทั�วไปของ GOLD โดยการได้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ GOLD ได้มากกว่าร้อยละ ]a ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั 5งหมด บริษัทฯ ก็จะไมต้่องเข้าซื 5อหุ้นสามญัหรือ  Warrants ของ GOLD ไม่ว่าจํานวนใด ๆ และไม่ต้องทําการซื 5อหลกัทรัพย์ไม่
วา่จํานวนใด ๆ จาก RKIL ด้วย 

รายการดงักล่าวถือเป็นการซื 5อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสีย 
นอกจากนี 5 รายการดงักลา่วยงัถือเป็นรายการได้มาซึ�งทรัพย์สินที�มีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 340.22 (คํานวณจาก
งบการเงินรวม ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2555) (ซึ�งเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์สินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ) รายการ
ดงักลา่วจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที� 1 ตามที�กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป ดงันั 5น บริษัทฯ จึงมี
หน้าที� (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศ
รายการได้มาซึ�งหุ้นสามญัของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี 5 ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั และ สารสนเทศรายการได้มาซึ�งหลกัทรัพย์ของ
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี 5 ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) สิ�งที�สง่มาด้วย j และ ` ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� 1/2555 ตามลาํดบั และ (ข) เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อขออนมุตัิการเข้าทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไมต่ํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี 

ในการนี 5 บริษัทฯ ได้แต่งตั 5งบริษัท เจดี  พาร์ทเนอร์  จํากัด เป็นที�ป รึกษาทางการเงินอิสระของ 
บริษัทฯ เพื�อทําหน้าที�ให้ความเห็นเกี�ยวกับการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื�อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที�กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป รายละเอียดปรากฏ
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ตามรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี�ยวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
สิ�งที�สง่มาด้วย ] ของหนงัสอืเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� 1/2555 และขอให้ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจ
ดี พาร์ทเนอร์ จํากดั ชี 5แจงให้ที�ประชมุทราบถึงความสมเหตสุมผลที�บริษัทฯ จะเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น 

ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี 5แจงตอ่ที�ประชมุ โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 5 

� บริษัทฯ จะเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD โดยจะเสนอซื 5อหุ้นในราคา ].]a บาทตอ่หุ้น 
และเสนอซื 5อ  Warrants ในราคา \.]a บาทต่อหน่วย ซึ�งเป็นราคาเดียวกันกบัราคาที�บริษัทฯ ที�ได้รับ
การเสนอขายจาก RKIL  

� ขณะนี 5บริษัทฯ รับทราบแน่นอนแล้วว่า RKIL จะขายหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิของ GOLD คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 24.80 ของจํานวนหุ้นทั 5งหมดของ GOLD ดงันั 5น บริษัทฯ จะต้องได้จํานวนหุ้นของ 
GOLD จากการทํา VTO อีกร้อยละ 26.20 การทํา VTO ของบริษัทฯ จึงจะเกิดเป็นผลสาํเร็จ  

� ประเภทและขนาดรายการเข้าทํา VTO หลักทรัพย์ของ GOLD คํานวณมูลค่าการได้มาซึ�ง
สนิทรัพย์ ตามเกณฑ์ของสาํนกังาน กลต. โดยใช้เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิซึ�งเป็นเกณฑ์
ที�คํานวณได้มลูค่าการทํารายการสงุสดุ มีขนาดร้อยละ 340.22 และเนื�องจากขนาดของรายการ
ดงักลา่วมีมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิการเข้า
ทํารายการ  

� เงื�อนไขการทํารายการของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทํา VTO ได้ หากสิ 5นสดุการทํา 
VTO แล้วบริษัทฯ ไมส่ามารถซื 5อหุ้นของ GOLD ได้มากกวา่ร้อยละ ]a และเงื�อนไขบงัคบัก่อนของ
การเข้าทํารายการ คือ ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องอนุมัติการเข้าทํารายการ 
รวมถึงการอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระที� ` ด้วย 

จากนั 5น ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปข้อมลูต่างๆ ของ GOLD รวมถึงฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของ GOLD ให้ที�ประชมุทราบ และได้ให้ความเห็นตอ่การเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD ดงัตอ่ไปนี 5 

� GOLD เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อตั 5งขึ 5นเมื�อปี พ.ศ. \]\_ ดําเนินธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ประกอบด้วย บ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ อาคารเชิงพาณิชย์ 
โรงแรม รวมถึงธุรกิจบริการให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

� เมื�อวนัที� j มีนาคม 2554 GOLD ได้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน ]a`,070,000 หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมในราคาหุ้นละ j บาท และออกใบสาํคญัแสดงสทิธิจํานวน ]a`,070,000 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที�ใช้สทิธิจองซื 5อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  

� ณ วนัที� ja มิถนุายน \]]] GOLD มีทนุจดทะเบียนทั 5งหมด _^,j�\._j ล้านบาท และมีทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว __,j`_.`� ล้านบาท มูลค่าหุ้นที�ตราไว้ _a บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
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1134.1 ล้านหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 504,070,000 หน่วย  ซึ�งคือจํานวนหลกัทรัพย์
ทั 5งหมดที� บริษัทฯ จะเข้าทํา VTO ในครั 5งนี 5 

� GOLD มีบริษัทยอ่ยจํานวนหลายบริษัท และดําเนินธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ 
อาทิ โครงการที�พกัอาศยั บ้านจดัสรร เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารเชิงพาณิชย์ โรงแรม รวมถึง
ธุรกิจบริการให้คําปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์อื�นๆ โดยมีทั 5งโครงการที�ขายเสร็จแล้วและปิด
โครงการไปแล้ว และโครงการที�กําลงัอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ�งจะสามารถสร้างรายได้ให้ 
GOLD ได้ในอนาคตอนัใกล้ 

� ในด้านฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ GOLD ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2555 GOLD มี
สินทรัพย์ _\,aaa ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน _,�aa ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
_`,aaa ล้านบาท มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน _,_aa ล้านบาท มีหนี 5สินไม่หมนุเวียนรวม `,]aa 
ล้านบาท มีหนี 5สินทั 5งหมด ],�aa ล้านบาท มีสว่นตํ�ากว่ามลูค่าหุ้น จากการเพิ�มทนุในปี 2554 ที�
ผ่านมาซึ�งเป็นการเพิ�มทุนโดยเสนอขายหุ้นในราคาตํ�ากว่าราคาหุ้นที�ตราไว้เนื�องจาก GOLD มี
ขาดทนุสะสม โดย GOLD มีส่วนของผู้ ถือหุ้น ^,`aa ล้านบาท และมูลค่าตามบญัชีของ GOLD 
อยู่ที� ].�� บาท และมีอตัราส่วนหนี 5ของผู้ ถือหุ้นอยู่ที� a.�� นอกจากนี 5 GOLD มีขาดทุนสะสม
จํานวน �]` ล้าน เพิ�มขึ 5นจากสิ 5นปี 2554 เนื�องจาก GOLD มีผลประกอบการขาดทุนอย่าง
ตอ่เนื�อง 

� อตัราสว่นความสามารถในการทํากําไรของ GOLD อยูที่� j.`\ แต ่Net Margin ของ GOLD อยูที่� -
22.95 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิของ GOLD เพิ�มสงูขึ 5นอย่างต่อเนื�อง โดย
ราคาปิดถวัเฉลี�ยย้อนหลงั _] วนัทําการของหุ้น GOLD อยู่ที� �.�� บาท และใบสําคญัแสดงสิทธิ
อยูที่� 4.86 บาท 

� สาํหรับความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า หาก
บริษัทฯ สามารถซื 5อหุ้นของ GOLD ได้ในราคา  ].]a บาทต่อหุ้น และซื 5อใบสําคญัแสดงสิทธิของ 
GOLD ได้ในราคา \.]a บาทตอ่หนว่ย จะเป็นราคาที�สมเหตสุมผลอยา่งยิ�ง  

� ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายการลงทุน เนื�องจาก 
GOLD มีสินทรัพย์ประมาณ _a กว่ารายการ ซึ�งสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกลางเมือง ซึ�งถ้า
บริษัทฯ ประสงค์ที�จะลงทนุในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์และต้องการซื 5อโครงการที�อยู่ในเขตกลาง
เมือง การเข้าซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD จะตอบสนอง และสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และ
จะสามารถรับรู้รายได้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที�อยูร่ะหวา่งการดําเนินการขายของ GOLD ได้
ในอนาคตอนัใกล้ นอกจากนี 5การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที�มีศกัยภาพในทําเลที�ดี จะเป็นการเพิ�ม
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และเพิ�มโอกาสในการทํากําไรจากการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ 5น อีกทั 5งยงัเป็นการเพิ�มกระแสเงินสด เนื�องจากมีรายได้จากคา่เช่าโครงการทกุเดือน  
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� ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ คือ  เนื�องจาก GOLD มีผลประกอบการที�ขาดทนุมาอย่างต่อเนื�อง
ทุกไตรมาส จึงมีความเป็นไปได้สูงที�จะทําให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ติดลบ อย่างไรก็ดี 
เนื�องจากที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้เข้าทํา Due Diligence จึงไม่สามารถทราบได้ว่าใน ไตร
มาส 1 หรือ ไตรมาส 2 ของปี 2556 ผลประกอบการของ GOLD จะมีกําไรหรือขาดทนุหรือไม ่
นอกจากนี 5 บริษัทฯ จะมีภาระหนี 5สินเพิ�มขึ 5น ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื�องจาก GOLD มี
ภาระหนี 5สนิปรากฏในงบการเงิน และบริษัทฯ จะต้องกู้ยืมเงินเพิ�มเติม และต้องมีการเพิ�มทนุเพื�อ
ระดมเงินทนุในการเข้าทํา VTO ซึ�งการเพิ�มทนุดงักลา่วจะก่อให้เกิด Price Dilution ประมาณร้อย
ละ 29.44 และมี Earnings Dilution ภายหลงัจากที�มีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิประมาณ
ร้อยละ 79.77 รวมถึงอาจเกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที�เป็นการแข่งขนั
กนั ในกรณีที�การทํา VTO ทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD ไม่ถึงร้อยละ 100 เนื�องจากทั 5ง
บริษัทฯ และ GOLD ตา่งดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

� บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD ดงันี 5 

- ความเสี�ยงจากภาระผกูพนัและหนี 5สินของ GOLD ที�อาจจะเกิดขึ 5นในอนาคต เนื�องจากการ
ไม่ได้ทํา Due Diligence จึงไม่สามารถทราบข้อมลูที�แน่ชดั อย่างไรก็ดี GOLD มีบริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี จึงเชื�อมั�นได้วา่ภาระผกูพนัและหนี 5สิน
ของ GOLD เป็นไปตามที�ปรากฏในงบการเงิน  

- ความเสี�ยงจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ GOLD ไมส่ามารถขายได้ตามเป้าหมาย  

- ความเสี�ยงจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททั 5งหมดของ GOLD ที�อยู่ในปัจจุบนั ซึ�งที�ปรากฏใน
งบการเงินของ GOLD พบว่าเหลือคดีฟ้องร้องที�คงค้างอยู่จํานวนไม่มาก แต่เนื�องจากที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้ทํา Due Diligence จึงไมส่ามารถยืนยนัได้วา่มีคดีฟ้องร้องที�คง
ค้างอยูน่อกเหนือจากที�ปรากฏในงบการเงินหรือไม ่

- ความเสี�ยงที�สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GOLD จะลดลงภายหลงัจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น ในกรณีที�มีการทํา VTO แล้วบริษัทฯ ได้ใบสําคญัแสดงสิทธิมา
จํานวนน้อย เมื�อมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ใน GOLD ลดลง  

- ความเสี�ยงในกรณีที�เข้าทํา VTO ไมป่ระสบความสาํเร็จ เนื�องบริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD 
ในสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ ]a หรือได้มาในสดัส่วนร้อยละ 50 จะทําให้บริษัทฯ ต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น คา่ที�ปรึกษาตา่งๆ และคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

� ในสว่นของความเหมาะสมด้านราคา ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
ควรมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการ เมื�อพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านราคา โดยวิธีการที�ที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใช้ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ GOLD ได้แก่ วิธีมลูค่าตาม
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บัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี วิธีมูลค่าหุ้ นตามวิธีราคาตลาด และวิธีเปรียบเทียบกับ
อตัราสว่นในการตลาด โดยเลอืกใช้วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีวิธีที�ที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นวา่เป็นวิธีที�เหมาะสมสาํหรับนํามาใช้ในการประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ GOLD คือ วิธี
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี เนื�องจากเป็นวิธีที�สะท้อนถึงมูลค่าของสินทรัพย์ที�อาจ
ก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตของ GOLD รวมกบัสว่นเพิ�ม (Premium) ของราคา
ซื 5อขายหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื�อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�นที�ประกอบธุรกิจ
คล้ายคลงึกนั และคํานวณช่วงราคาหุ้นสามญัของ GOLD ได้เท่ากบั 6.26 – 7.07 บาทต่อหุ้น  ซึ�ง
สงูกวา่ราคาในการเข้าทํารายการที�หุ้นละ 5.50 บาท   

� วิธีการที�ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระนํามาใช้ในการประเมินมลูค่าใบสําคญัแสดงสิทธิของ GOLD 
ได้แก่ วิธีมูลค่าใบสําคัญแสดงสิทธิตามราคาตลาด วิธีค่าหลงัการใช้สิทธิ และวิธีตามทฤษฎี 
Black-Scholes Model  ซึ�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีตามทฤษฎี Black-
Scholes Model เป็นวิธีที�เหมาะสม เนื�องจากเป็นวิธีที�พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหุ้น
สามญั อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ การเปลี�ยนแปลงราคาของหุ้นสามญั รวมถึง
อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล และคํานวณช่วงราคาใบสาํคญัแสดงสทิธิได้เท่ากบั 3.40 -  4.28 
บาทตอ่หนว่ย ซึ�งสงูกวา่ราคาเสนอซื 5อที�หนว่ยละ 2.50 บาท 

� ผลของการเข้าทํา VTO กรณีบริษัทฯ  ทํา VTO แล้วได้มาซึ�งหุ้นสามญัของ GOLD มากกวา่ร้อยละ 
50 และได้มาซึ�งใบสําคญัแสดงสิทธิ เฉพาะจาก RKIL การเข้าทํารายการจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
3,390.11 ล้านบาท และในกรณีที�บริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นสามญั และใบสําคญัแสดงสิทธิทั 5งหมดของ 
GOLD  การเข้าทํารายการจะมีมลูคา่ 7,497.98 ล้านบาท  

� ในกรณีที�บริษัทฯ เข้าทํารายการทั 5ง 2 รายการ คือ การเข้าซื 5อหุ้นของ Grand U และการเข้าทํา 
VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD  จะมีมลูค่ารายการประมาณ 3,750.11 – 7,857,98 ล้านบาท ซึ�ง
บริษัทฯ ต้องจดัทํางบการเงินรวม โดยรวมฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ GOLD เข้าใน
งบการเงินรวมของบริษัทฯ  

� โดยสรุป ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํา VTO 
หลกัทรัพย์ของ GOLD เนื�องจากจะทําให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�ดีจากการลงทนุใน 
GOLD ซึ�งมีข้อได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสนิทรัพย์ในทําเลที�มีศกัยภาพ หากกลยทุธ์ของบริษัท
ฯ คือการขยายธุรกิจในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ในทําเลที�มีศกัยภาพ การเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์
ของ GOLD จะตอบสนองกลยทุธ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

� การได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD กว่าร้อยละ ]a ของทนุจดทะเบียนทั 5งหมดของ GOLD  จะสง่ผลให้
บริษัทมีอํานาจในการบริหารงานใน GOLD และเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ 
GOLD และสามารถสร้างผลประกอบการที�ดีในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ ทั 5งนี 5 ราคาในการเข้าซื 5อ
หุ้นสามญัของ GOLD ที� ].]a บาท เป็นราคาที�ตํ�ากว่าช่วงราคาหุ้นสามญัที�เหมาะสมที�ประเมิน
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โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ�งเทา่กบั ^.\^-�.a� บาทต่อหุ้น และราคาในการเข้าซื 5อใบสําคญั
แสดงสทิธิของ GOLD ที� \.]a บาท เป็นราคาที�ตํ�ากว่าช่วงราคาใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหมาะสมที�
ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ�ง เท่ากบั j._a-`._\� บาทต่อหน่วย นอกจากนี 5 เงื�อนไข
ในการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงื�อนไขโดยทั�วไป มีความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็น
เงื�อนไขที�คํานงึผลประโยชน์ของบริษัท 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

 ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

 นายฮั�งใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี 5 

� จากราคาหุ้นของ GOLD ที�ปรากฏในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปัจจุบนั ตนมีความเห็นว่าเป็นไปได้
ยากที�บริษัทฯ จะเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD ได้สาํเร็จ จึงขอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ลงมติไม่อนมุตัิในวาระนี 5 เนื�องจากหากที�ประชุมอนุมตัิวาระนี 5 จะมีผลผกูพนัในการกู้ยืมเงินของ
บริษัทฯ  

� ข้อดีของการเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD คือเป็นการเข้าทํา VTO ในราคาที�ตํ�ากว่าราคา
ตลาด แต่สาระสําคญัคือ การทํา VTO ในราคาที�ตํ�ากว่าราคาตลาด มีความเป็นไปได้ที�จะมีผู้ ถือ
หุ้นของ GOLD ขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ น้อย หรืออาจไม่มีเลย ตนจึงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที�ผู้ ถือหุ้น
จะลงมติอนมุตัิการเข้าทํา VTO  

 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ที�ปรึกษากฎหมาย (“ที�ปรึกษากฎหมาย”) ชี 5แจงดงันี 5 

� ในการเข้าทํา VTO สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้บคุคลที�จะเข้าทํา VTO แสดงตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 
ว่า บคุคลดงักลา่วมีเงินทนุเพียงพอที�จะเข้าทํา VTO ดงันั 5น เงื�อนไขเรื�องการกู้ยืมเงินสําหรับการ
เข้าทํา VTO จะยงัไมเ่กิดขึ 5น หากบริษัทฯ ไมไ่ด้มาซึ�งหุ้นของ GOLD เกินร้อยละ 50  

� การเตรียมการกู้ยมืเงินของบริษัทฯ เป็นการเตรียมการสาํหรับกรณีบริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD 
เกินร้อยละ 50 หากบริษัทฯ เข้าทํา VTO ไมส่าํเร็จ บริษัทฯ ก็ไมต้่องกู้ยืมเงิน  

� กรณีที�บริษัทฯ กําหนดเงื�อนไขการเข้าทํา VTO ไว้ว่าหากบริษัทฯ ไม่ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD เกิน
ร้อยละ 50 การเข้าทํา VTO เป็นอนัยกเลิก หมายความว่าหากบริษัทฯ ไม่ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD 
เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จะไมซ่ื 5อหุ้น GOLD เลยแม้แต ่1 หุ้น 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็น และสอบถามดงันี 5 

� หากบริษัทฯ สามารถเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD ได้สําเร็จ ตนก็ขอสนบัสนนุการเข้าทํา 
VTO ครั 5งนี 5 
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� ข้อดีของการเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD อีกประการหนึ�งซึ�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ไม่ได้กลา่วถึงคือ จากการที� GOLD มีผลประกอบการขาดทนุ หากบริษัทฯ นําผลประกอบการที�
ขาดทนุของ GOLD มารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อาจทําให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ใน
งบการเงินรวมปรากฏขาดทนุ และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางภาษี คือ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบคุคล 

� บริษัทฯ มีแผนการอยา่งไรภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าถือหุ้นของ GOLD เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จะ
นําหุ้นของ GOLD ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่

� บริษัทฯ มีกลยทุธ์อยา่งไรในการทํา VTO หุ้นสามญัของ GOLD ในราคา 5.50 บาท และใบสําคญั
แสดงสทิธิของ GOLD ในราคา 2.50 บาท เพื�อให้บริษัทฯ สามารถได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD เกินกวา่
ร้อยละ 50 

� ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD เกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ มีแผนการดําเนินธุรกิจ
อยา่งไร เพื�อไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  

 นายนรรัตน์  ลิ�มนรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ชี 5แจงดงันี 5 

� คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างถี�ถ้วนแล้วว่าบริษัทฯ ควรหรือไม่ควรเข้าซื 5อหุ้ นของ 
GOLD โดยประเด็นสําคญัที�นํามาพิจารณา คือ แผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งการเข้าซื 5อหุ้ นของ 
GOLD จะเป็นการเพิ�มโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ศึกษา
การเข้าซื 5อหุ้นของ GOLD ตลอดจนมีการประเมินราคาหุ้นของ GOLD ในเบื 5องต้น ซึ�งได้มลูค่า
ประมาณ � บาท ตอ่หุ้น อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ราคาที�บริษัทฯ ได้รับ
การเสนอขายจาก RKIL ที�ราคา  5.50 บาท เป็นราคาที�ปลอดภยั และสมเหตสุมผล นอกจากนี 5 
หากที�ประชุมอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทํา VTO แล้วการทํา VTO ไม่ประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ ก็ไม่มี
ความเสยีหายใดๆ เกิดขึ 5น  

  ที�ปรึกษากฎหมายชี 5แจงดงันี 5 

� ในทางกฎหมาย หากวนันี 5ที�ประชุมหุ้นอนมุตัิการเข้าทํา VTO หลกัทรัพย์ของ GOLD แล้ว ทาง 
GOLD ก็จะได้รับทราบเรื�องการทํา VTO โดยภายหลงั GOLD ทราบเรื�องแล้ว GOLD จะต้องจดั
ประชุมคณะกรรมการ เพื�อแต่งตั 5งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกับการทํา 
VTO ดังกล่าว  และจัดส่งความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของ
คณะกรรมการ เกี�ยวกบัการทํา VTO ดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นของ GOLD  

� จากประสบการณ์ของที�ปรึกษากฎหมาย พบว่าในอดีตมีทั 5งกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระให้
ความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นควรขายหุ้น และไม่ควรขายหุ้น ซึ�งไม่ว่าจะเป็นกรณีที�ที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้ความเห็นไปในทางใด ก็ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นขายหุ้น ซึ�งจะเป็นการขายหุ้นด้วยเหตผุลใด
นั 5น เป็นเรื�องสว่นตวัของผู้ ถือหุ้น 
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� หากพิจารณาในแง่ของความเสี�ยงในการเข้าทํา VTO  บริษัทฯ สามารถซื 5อหุ้นของ GOLD จาก 
RKIL ได้ทันทีประมาณร้อยละ 20 เนื�องจาก RKIL เสนอขายในราคาถูก แต่บริษัทฯ ไม่ได้
ดําเนินการ เนื�องจากมีความเห็นวา่ หากเข้าซื 5อหุ้นแล้ว บริษัทฯ ไมม่ีอํานาจควบคมุใน GOLD การ
เข้าซื 5อหุ้นดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมาดําเนินการในลกัษณะของ
การทํา VTO และกําหนดเงื�อนไขไว้ว่า หากบริษัทฯ เข้าทํา VTO แล้ว และได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD 
ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จะยกเลิกการเข้าทํา VTO ดงันั 5น หากปรากฏว่ามีการเข้าทํา VTO 
แล้ว แตก่ารเข้าทํา VTO ไมป่ระสบผลสาํเร็จ บริษัทฯ จะไมซ่ื 5อหุ้นของ GOLD เลยแม้แต ่1 หุ้น  

 ประธานอํานวยการชี 5แจงดงันี 5 

� นโยบายของบริษัทฯ ภายหลงัจากบริษัทฯ เข้าทํา VTO สําเร็จ คือ บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ
สถานะกิจการของ GOLD โดยจะใช้ความเชี�ยวชาญของ GOLD อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
บริษัทฯ จะตอ่ยอดธุรกิจที�เป็นจดุแข็งของ GOLD เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

� บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายที�ยกเลกิการจดทะเบียนหุ้น GOLD และถอนหุ้นของ GOLD ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (Delist) 

� บริษัทฯ จะหลกีเลี�ยงการทําธุรกิจใดๆ ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท
ฯ และ GOLD  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นเพิ�มเติม ดงันี 5 

� บริษัทฯ อาจพิจารณานําทางเลอืกการแลกเปลี�ยนหุ้น (Share Swap) มาใช้ โดยกําหนดอตัราสว่น
การทํา Share Swap ระหวา่งหุ้นของ GOLD และหุ้นของบริษัทฯ 

  

 นายศิริโชค วรรธนะพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ขณะนี 5บริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD ใกล้ถึงร้อยละ 50 แล้วหรือไม ่

� นอกจาก RKIL ที�มาเสนอขายหุ้นให้บริษัทฯ แล้ว มีผู้ ถือหุ้นรายอื�นๆ มาเสนอขายให้กบับริษัทฯ อีก
หรือไม ่

 ประธานชี 5แจงดงันี 5 

� บริษัทฯ ยงัไมท่ราบจํานวนหุ้นที�จะได้จากการทํา VTO เนื�องจากยงัไมไ่ด้เปิดรับการทํา VTO  

� ขณะนี 5 นอกจาก RKIL ซึ�งติดตอ่มายงับริษัทฯ เพื�อขายหุ้นของ GOLD ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ยงัไมม่ีผู้
ถือหุ้นรายอื�นของ GOLD แสดงความประสงค์จะขายหุ้นของ GOLD ให้แก่บริษัทฯ  
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 นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี 5 

� ขอสอบถามว่าคดีฟ้องร้องที�ยงัไม่มีคําตดัสินถึงที�สดุ ซึ�งปรากฏในหน้าที� 10 ของเอกสารรายงาน
ความเห็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีมลูคา่เทา่ใด  

 ที�ปรึกษากฎหมายชี 5แจงดงันี 5 

� ในการสบืค้นคดีความของ GOLD ที�ปรึกษากฎหมายได้ไปสบืค้นข้อมลูจากศาลตา่งๆ และข้อมลูที�
เปิดเผยในรายงานประจําปี ซึ�งปรากฏมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท และจากการคาดเดาของ
ลกัษณะของคดีความ ซึ�งอาจจะมีเรื�องต่อเนื�อง ที�ปรึกษากฎหมายจึงประเมินตวัเลขคร่าวๆ ว่า
มลูคา่ของคดีนา่จะอยูที่�ประมาณไมเ่กิน \aa ล้านบาท  

 นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� เหตใุดบริษัทฯ ต้องกําหนดเงื�อนไขว่าต้องการซื 5อหุ้นของ GOLD ให้ได้มากกว่าร้อยละ ]a เหตุใด
บริษัทฯ จึงไม่รับขอเสนอของ RKIL ซึ�งเสนอขายหุ้นของ GOLD ร้อยละ \`.� เนื�องจากหากบริษัทฯ  
ซื 5อหุ้นของ GOLD ได้ร้อยละ 50 แตซ่ื 5อใบสาํคญัแสดงสทิธิของ GOLD ได้ไมถ่ึงร้อยละ 50 บริษัทฯ จะ
มีความเสี�ยงเมื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งไมไ่ด้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิให้กบับริษัทฯ มีการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GOLD ลดน้อยลง และอาจตํ�า
กวา่ร้อยละ 50 การรับขอเสนอของ RKIL ซึ�งเสนอขายหุ้นของ GOLD ร้อยละ 24.8  อย่างน้อยที�สดุจะ
ทําให้ GOLD กลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในกรณีที�บริษัทฯ ได้มาซึ�งหุ้นของ GOLD ไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 50  

   

 

  ที�ปรึกษากฎหมายชี 5แจงดงันี 5 

� หลกัเกณฑ์ของการทําคําเสนอซื 5อ กําหนดให้ผู้ เข้าทําคําเสนอซื 5อจะต้องซื 5อหลกัทรัพย์อื�นๆ ที�
สามารถซื 5อหุ้นได้ด้วย และหากการเข้าทําคําเสนอซื 5อ เป็นการเข้าทําคําเสนอซื 5อโดยสมคัรใจ ผู้ ทํา
คําเสนอซื 5อสามารถกําหนดขั 5นตํ�าของร้อยละของหุ้นที�จะซื 5อได้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงมีการ
พิจารณากําหนดเงื�อนไขการได้มาซึ�งหุ้นวา่ควรกําหนดเงื�อนไขการได้มาซึ�งหุ้นในสดัสว่นเท่าใดจึง
จะมีความเป็นไปได้ โดยฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่สดัสว่นการได้มาซึ�งหุ้นที�เหมาะสมคือ สดัสว่นที�
บริษัทฯ สามารถมีอํานาจควบคมุ GOLD  

  นายศกัดิ�ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี 5 

� ราคาประเมินที�ดินที�เป็นสมัปทาน ใช้วิธีการใดในการประเมิน  
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� ที�ดินทั 5ง 3 แปลง บริเวณถนนสาทร ซึ�งเป็นที�ตั 5งของโรงแรมดบับลิวโฮเทล และอาคารสาทรแสควร์ 
และที�ดินบริเวณถนนพระราม ` เป็นที�ดินซึ�ง GOLD เช่าจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ทั 5งหมดใช่หรือไม ่ที�ดินดงักลา่วมีอายสุญัญาเช่าเหลอือีกกี�ปี  

� GOLD ได้ใช้งบประมาณในการลงทนุก่อสร้างโรงแรมดบับลวิโฮเทลไปจํานวนเทา่ไร 

� ที�ดินบริเวณถนนพระราม ` ที�จะมีการสร้างอาคารสํานกังานในอนาคต คาดว่าจะมีการใช้เงิน
ลงทนุเทา่ไร 

  ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระชี 5แจงดงันี 5 

� จากเอกสารรายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้า 114 – 115 สทิธิการเช่าภายใต้
กรรมสิทธิ�ของ GOLD ประกอบด้วย โครงการพระราม ` โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ 5ง โครงการ
โรงแรม ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก และโครงการสาทร สแควร์ โดยโครงการพระราม 4 และ
โครงการสาทร สแควร์  เป็นโครงการที� GOLD เช่าที�ดินจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิ 5ง เป็นโครงการที� GOLD เช่าที�ดินจาก สํานัก
พระราชวงั กรมพระคลงัข้างที� และโครงการโรงแรม ดิ แอสคอท สาทร แบงคอก เป็นโครงการที� 
GOLD ได้รับโอนกรรมสทิธิ�สญัญาเช่าจากบริษัท แปซิฟิค สาทร จํากดั 

� ในสว่นของราคาประเมิน เนื�องจากที�ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้เข้าทํา Due Diligence จึงไม่
ทราบข้อมลูราคาประเมิน 

   

 

  กรรมการผู้จดัการ ชี 5แจงดงันี 5 

� โรงแรมดบับลิวโฮเทล ของ GOLD มีกองทุนของทางอาหรับถือหุ้นประมาณร้อยละ 80  หาก
พิจารณาเฉพาะมลูคา่ทรัพย์สนิปัจจบุนั มลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีมลูคา่ที�สงูกวา่ Book Value  

� ในสว่นของโครงการต่างๆ ของ GOLD ที�อยู่ในระหว่างการพฒันา บริษัทฯ จะใช้ความเชี�ยวชาญ
ของ GOLD ที�มีอยูเ่ดิมไปพฒันาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ต่อโครงการแต่
ละโครงการให้มากขึ 5น 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น] 

ประธานอํานวยการแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าทํา VTO ซึ�งประกอบด้วยหุ้นสามญั ซึ�งจะเสนอซื 5อในราคา ].]a บาทตอ่หุ้น 
และ Warrants ซึ�งจะเสนอซื 5อในราคา \.]a บาทตอ่หนว่ย และให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาจะซื 5อขายกบั RKIL ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น
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และ Warrants ของ GOLD โดย RKIL ตกลงที�จะขายหุ้นจํานวน \�_,j_^,`^` หุ้น (หรือร้อยละ \`.� ของหุ้นที�จําหนา่ยได้
แล้วทั 5งหมดของ GOLD) และ Warrants จํานวน _a�,`��,]]_ หนว่ยให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเดียวกบั
ราคาเสนอซื 5อที�บริษัทฯ กําหนดไว้ ทั 5งนี 5 การซื 5อขายหุ้นและ Warrants ของบริษัท ฯ ในการทํา VTO นี 5 (ซึ�งรวมจํานวนที� 
RKIL จะเสนอขายใน VTO ด้วย) จะเกิดเป็นผลสําเร็จขึ 5นได้ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ จะต้องได้หุ้นสามญัมากกว่าร้อยละ ]a ของ
หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของ GOLD  และรวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานอํานวยการ และ 
กรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทํา VTO และการทําสญัญาจะซื 5อหุ้นสามญั
และ Warrants ของ GOLD จาก RKIL ซึ�งรวมถึง (ก) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร บนัทึกข้อตกลง 
และสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการทําธุรกรรมดงักลา่ว  (ข) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที�
จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการทําธุรกรรมดงักล่าว ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนญุาตใดๆ  คําขอผ่อนผนัต่างๆ 
เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และ (ค) การดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและ
เกี�ยวข้องกบัการทําธุรกรรมดงักลา่ว 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิ ดงันี 5 

1. ให้บริษัทฯ เข้าทํา VTO ซึ�งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ซึ�งจะเสนอซื 5อในราคา ].]a บาทต่อหุ้นและ 
Warrants ซึ�งจะเสนอซื 5อในราคา \.]a บาทตอ่หนว่ย และให้บริษัทฯ เข้าทําสญัญาจะซื 5อขายกบั RKIL 
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นและ Warrants ของ GOLD โดย RKIL ตกลงที�จะขายหุ้นจํานวน \�_,j_^,`^` หุ้น และ 
Warrants จํานวน _a�,`��,]]_ หนว่ยให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเดียวกบัราคาเสนอ
ซื 5อที�บริษัทฯ กําหนดไว้ ทั 5งนี 5 การซื 5อขายหุ้นและ Warrants ของบริษัทฯ ในการทํา VTO นี 5 (ซึ�งรวม
จํานวนที� RKIL จะเสนอขายใน VTO ด้วย) จะเกิดเป็นผลสําเร็จขึ 5นได้ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ จะต้องได้หุ้น
สามญัมากกวา่ร้อยละ ]a ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของ GOLD โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ
ทกุประการ  

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มี
อํานาจดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการทํา VTO และการทําสญัญาจะซื 5อหุ้นสามญัและWarrants
ของ GOLD จาก RKIL ซึ�งรวมถึง (ก) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร บนัทึก
ข้อตกลง และสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกรรมดงักล่าว  (ข) การลงนามในเอกสารคําขอ
อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการทําธุรกรรมดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงการติดต่อและ
การยื�นคําขออนญุาตใดๆ  คําขอผอ่นผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือ
หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และ (ค) การดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการทําธุรกรรมดงักลา่ว  

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 166 ราย จํานวน 564,839,434 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.06453 

ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย จํานวน 5,318,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.9384 

งดออกเสยีง 2 ราย จํานวน 15,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00263 
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จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน      

หมายเหตุ   - มติในวาระนี 5ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี   

- ในวาระนี 5ไมม่ีผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยี ซึ�งไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามความในมาตรา 
jj วรรคสองประกอบกบัมาตรา _a\ แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. \]j] และ
ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

4.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อรองรับการซื �อหุ้นสามัญของบริษัท แก
รนด์ ยนิูตี � ดิเวลลอ็ปเมนท์ จาํกัด 

ประธานแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่เนื�องจากวาระนี 5เป็นเรื�องที�มคีวามเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและ
กนักบัวาระที� 2 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U จํานวน \`,000,aaa หุ้น จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ 5ง จํากดั ซึ�งเข้าขา่ยเป็นการทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ตามที�กําหนดในประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป ดงันั 5น หากวาระนี 5ไม่ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่า
วาระที� 2 ซึ�งที�ประชมุได้มีมติอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

4.1.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า สืบเนื�องจากการที�บริษัทฯ จะเข้าซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U 
จํานวนร้อยละ 40 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั 5งหมดของ Grand U ตามที�ได้พิจารณาในวาระที� \ 
ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที�จะต้องเพิ�มทนุจดทะเบียนอีกจํานวน \^`,aaa,aaa บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน �^`,��a,^_] บาท เป็นจํานวน _,a\�,��a,^_] บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวน \^`,aaa,aaa หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ _ บาท เพื�อนําเงินเข้ามาใช้ใน
การดําเนินการดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน สิ�งที�ส่งมาด้วย ^ ของ
หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� _/\]]] ทั 5งนี 5 ราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุจะถกูกําหนดขึ 5น
ในภายหลงั แตร่าคาดงักลา่วจะไมต่ํ�ากวา่ 2.50 บาทตอ่หุ้น 

ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
อนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื�อรองรับการซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U โดยมีรายละเอียด
ตามที�เสนอทกุประการ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ดงันี 5 
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� การเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็นการเพิ�มทุนเพื�อรองรับการซื 5อหุ้ นของ Grand U จํานวน 
24,000,000 หุ้น และในขณะเดียวกนั Grand U ต้องดําเนินการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ  11 
บาท ดงันั 5น จํานวนเงินที�บริษัทฯ จะได้รับทั 5งหมด คือ 426,000,000 บาท ซึ�งเงินจํานวน 
426,000,000 บาทนี 5 ครอบคลุมการชําระเงินค่าหุ้ นของ Grand  U จํานวน 
360,000,000 บาทอยู่แล้ว และบริษัทยงัมีเงินเหลืออีก 66,000,000 บาท เพราะเหตใุด
บริษัทฯ จึงต้องเพิ�มทนุจดทะเบียนอีก 

ประธาน ชี 5แจง ดงันี 5 

� เนื�องจากบริษัทฯ ต้องเตรียมการพฒันาธุรกิจ จึงจําเป็นต้องมีเงินทุนหมนุเวียนเพื�อให้
บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งสาํหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ โดยการเพิ�มทนุในครั 5งนี 5มิใช่
เป็นการเพิ�มทุนเพื�อซื 5อหุ้นสามญัของ Grand U แต่เพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ได้
คํานึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ  และการนําเงินไปรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน
อนาคตด้วย 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น] 

มติที�ประชุม ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 
264,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท เป็นจํานวน 
1,028,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 264,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 

เห็นด้วย 173 ราย จํานวน 570,173,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน  

หมายเหตุ มติในวาระนี 5ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

4.1.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

ประธานแถลงต่อที�ประชุมว่า สืบเนื�องจากการเพิ�มทนุของบริษัทฯ ในวาระที� 4.1.1 ข้างต้น จึงขอ
เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 264,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 5  
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(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน \^`,aaa,aaa หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้น
ละ _ บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering) ในราคาไม่ตํ�ากว่าหุ้นละ \.]a บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานอํานวยการ และกรรมการผู้จดัการ  มีอํานาจในการพิจารณากําหนดอตัราสว่นของ
หุ้น และราคาเสนอขายสดุท้ายตอ่ไป 

โดยหากมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุ้นสว่นที�เหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื 5อเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือ
หุ้นจนกวา่จะหมดหรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที�จะจองซื 5อหุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป  

(2) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในข้อ (_) บริษัทฯ จะนําหุ้นที�
เหลอืจากการจดัสรรดงักลา่ว เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยจะ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวในราคาเสนอขายที�มีการกําหนดโดยการสํารวจความ
ต้องการซื 5อหุ้นจากผู้ลงทนุสถาบนัในราคาต่างๆ (Bookbuild) แต่จะไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอ
ขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

ทั 5งนี 5 “บุคคลในวงจํากัด” หมายถึง บุคคลในวงจํากดัตามคํานิยามที�กําหนดในข้อ \` ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. \�/\]]_ เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (รวมทั 5งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็น
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการซื 5อและความ
ต้องการขายหุ้นที�ออกใหมข่องบริษัทโดยการสํารวจความต้องการซื 5อหุ้นจากผู้ลงทนุสถาบนั
ในราคาตา่งๆ (Bookbuild) โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ รวมทั 5งคําแนะนําของผู้จดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ และสภาวะตลาดทนุ ณ ขณะนั 5น ทั 5งนี 5 ราคา Bookbuild ถือเป็นราคาตลาดตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สจ. 39/2551 เรื�อง 
การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที�ออกใหมใ่นราคาตํ�า 

รวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จดัการของ
บริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ตามที�มีการจัดสรรในข้อ (_) และข้อ (\) ข้างต้น เช่น  (ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นครั 5ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดวนั Record Date และวนัรวบรวม
รายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น เงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจา ทําความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว 
รวมทั 5งดําเนินการต่างๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว และการแต่งตั 5ง
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บริษัทหลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็นผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามใน
เอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงการติดตอ่ และการยื�นคําขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและ
สมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
อนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 264,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ รวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนด
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามที�มีการจดัสรรในข้อ (_) และข้อ 
(\) ข้างต้น และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น ดงันี 5 

� เหตใุดจึงกําหนดราคาในการเสนอขายหุ้นเป็นราคาที�ไมต่ํ�ากวา่หุ้นละ \.]a บาท ซึ�งเป็น
ราคาแบบปลายเปิด เหตใุดจึงไมกํ่าหนดราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที�ไมเ่กินหุ้นละ 2.50 
บาท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นคลายความกงัวล และสามารถประมาณการได้ว่าหากจะนําเงินมา
ซื 5อหุ้น ควรต้องเตรียมเงินไว้เทา่ไหร่ 

 นางสนิุต วิสทุธิโกศล ที�ปรึกษาทางการเงิน (“ที�ปรึกษาทางการเงนิ”) ชี 5แจงดงันี 5 

�  ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นบริษัทฯ ต้องกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที�
แนน่อนอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงรายการที�จะซื 5อหุ้นของ 
GOLD ว่ารวมทั 5งหมดแล้วบริษัทฯ ต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่ เมื�อทราบจํานวนเงิน
ทั 5งหมดที�บริษัทฯ ต้องการแล้ว บริษัทฯ ก็จะทราบวา่จํานวนหุ้นควรเป็นเทา่ไหร่ อยา่งไรก็
ตาม ไมว่า่บริษัทฯ จะกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเทา่ไหร่ จํานวนเงินที�ผู้ ถือหุ้นจะใช้ในการ
จองซื 5อหุ้น จะยงัคงเป็นจํานวนที�เทา่กนั แตจํ่านวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นได้รับอาจแตกตา่งกนั ซึ�ง
บริษัทฯ และที�ปรึกษาทางการเงินจะร่วมกนัพิจารณา และกําหนดราคาเสนอขายหุ้นที�
เหมาะสมตอ่ไป  
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 นายนรรัตน์ ลิ�มนรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ ชี 5แจงดงันี 5 

� คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาราคาที�จะใช้ในการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน ให้เป็น
ราคาที�เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องกังวลว่าบริษัทฯ จะตั 5งราคา
เสนอขายหุ้นสงูเกินไปจนผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถซื 5อได้  

 นายสพุจน์ เอื 5อชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี 5 

� ในกรณีที�จัดสรรหุ้นตามสดัส่วนแล้วมีผู้ ถือหุ้นที�ไม่จองซื 5อหุ้น และมีผู้ ถือหุ้นจองซื 5อหุ้น
เกินสดัสว่นจนทําให้ถึงจดุที�ต้องทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะทําอยา่งไร  

� บริษัทฯ ควรจดัสรรตามสดัสว่นของเงินที�ผู้ ถือหุ้นเอามาลงทนุ หากผู้ ถือหุ้นลงทนุมากก็
จะมีสทิธิได้จํานวนหุ้นมาก 

� เหตใุดบริษัทฯ ไมจ่ดัสรรหุ้นโดยกําหนดอตัราสว่นให้ตวัเลขลงตวั เหตใุดต้องกําหนดให้
เป็นจดุทศนิยม 

 ที�ปรึกษาทางการเงิน ชี 5แจงดงันี 5 

� การกําหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จะกําหนดเมื�อบริษัทฯ ทราบวา่บริษัทฯ 
ต้องการใช้เงินจํานวนเทา่ไหร่ ซึ�งวนัที�บริษัทฯ จะทราบวา่ต้องการใช้เงินจํานวนเท่าไหร่คือ
วันที� 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ�งเป็นวันสุดท้ายของการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ 
GOLD โดยกําหนดระยะเวลาในการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์คือ ระหวา่งวนัที� 18 ตลุาคม 
2555 ถึงวนัที� 22 พฤศจิกายน 2555 รวม 25 วนัทําการ และเมื�อบริษัทฯ ทราบว่าต้องการ
ใช้เงินจํานวนเท่าไหร่แล้ว ที�ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะหารือกัน 
และพิจารณากําหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุน และอัตราส่วนการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุตอ่ไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะไมต่ํ�ากวา่ราคา 2.50 บาท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 
จํานวนไมเ่กิน \^`,aaa,aaa หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ _ บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุ
ประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จดัการ
ของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุตามที�มีการจดัสรรข้างต้น และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี�ยวกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 170 ราย จํานวน 555,146,034 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.36445 
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ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จํานวน 27,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00477 

งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 15,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.63078 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีงของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

หมายเหตุ    มติในวาระนี 5ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

4.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื�อรองรับการทําคําเสนอซื �อหลักทรัพย์
ทั �งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ 

ประธานแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่เนื�องจากวาระนี 5เป็นเรื�องที�มคีวามเกี�ยวเนื�องกนัและเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและ
กนักับวาระที� 3 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD โดยสมคัรใจ 
(Voluntary Tender Offer) ซึ�งเข้าข่ายเป็นการทํารายการได้มาซึ�งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที�กําหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป ดงันั 5น หากวาระนี 5ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระ
ที� 3 ซึ�งที�ประชมุได้มีมติอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

4.2.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ สบืเนื�องจากการที�บริษัทฯ จะทํา VTO เป็นผลให้บริษัทฯ จะต้องทํา
การกู้ เงินจากสถาบนัการเงินเพื�อใช้สําหรับรายการดงักล่าว ตามที�นําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาในวาระที� 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที�จะต้องเพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
j,a_^,aaa,aaa บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน �^`,��a,^_] บาท เป็นจํานวน 
j,��a,��a,^_] บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน j,a_^,aaa,aaa หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ _ บาท เพื�อนําเงินเข้ามาใช้ในการดําเนินการดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ�มทนุ สิ�งที�สง่มาด้วย ^ ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 5งที� _/\]]] 

ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
อนมุตัิเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื�อรองรับการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD
โดยสมคัรใจ โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นายสพุจน์ เอื 5อชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ขอทราบวา่บริษัทฯ จะกําหนดวนัขึ 5นเครื�องหมาย XR สําหรับการกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น
ที�จะมีสทิธิจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุเมื�อใด 
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 ที�ปรึกษาทางการเงิน ชี 5แจงดงันี 5 

� บริษัทฯ จะกําหนดวนัขึ 5นเครื�องหมาย XR สําหรับการกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสิทธิ
จองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุในวนัที� 27 พฤศจิกายน 2555  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น 

มติที�ประชุม ที�ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 
3,016,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท เป็นจํานวน 
3,780,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 3,016,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 173 ราย จํานวน 570,173,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีงของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน  

หมายเหตุ มติในวาระนี 5ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ สบืเนื�องจากการเพิ�มทนุของบริษัทฯ ในวาระที� 4.2.1 ข้างต้น จึงขอ
เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 3,016,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี 5  

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน j,a_^,aaa,aaa หุ้น  มลูค่าหุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ _ บาท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่
(Right Offering) ในราคาไม่ตํ�ากว่าหุ้นละ \.]a บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานอํานวยการ และกรรมการผู้จดัการ  มีอํานาจในการพิจารณากําหนดอตัราสว่นของ
หุ้น และราคาเสนอขายสดุท้ายตอ่ไป 

โดยหากมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จดัสรรหุ้นสว่นที�เหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ�งแสดงความจํานงจองซื 5อเกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือ
หุ้นจนกวา่จะหมดหรือจนกวา่จะไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที�จะจองซื 5อหุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป  
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(2) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนในข้อ (_) บริษัทฯ จะนําหุ้นที�
เหลอืจากการจดัสรรดงักลา่ว เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยจะ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวในราคาเสนอขายที�มีการกําหนดโดยการสํารวจความ
ต้องการซื 5อหุ้นจากผู้ลงทนุสถาบนัในราคาต่างๆ (Bookbuild) แต่จะไม่ตํ�ากว่าราคาที�เสนอ
ขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

ทั 5งนี 5 “บคุคลในวงจํากดั” หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที�กําหนดในข้อ \` ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. \�/\]]_ เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (รวมทั 5งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็น
บคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ 

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการซื 5อและความ
ต้องการขายหุ้นที�ออกใหมข่องบริษัทโดยการสํารวจความต้องการซื 5อหุ้นจากผู้ลงทนุสถาบนั
ในราคาตา่ง ๆ (Bookbuild) โดยผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ รวมทั 5งคําแนะนําของผู้จดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ และสภาวะตลาดทนุ ณ ขณะนั 5น ทั 5งนี 5 ราคา Bookbuild ถือเป็นราคาตลาดตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� สจ. j�/\]]_ เรื�อง 
การคํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที�ออกใหมใ่นราคาตํ�า 

รวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จดัการของ
บริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ตามที�มีการจัดสรรในข้อ (_) และข้อ (\) ข้างต้น เช่น  (ก) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นครั 5ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดวนั Record Date และวนัรวบรวม
รายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระค่าหุ้น เงื�อนไขและ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว (ข) การเข้าเจรจา ทําความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว 
รวมทั 5งดําเนินการต่างๆ อนัเกี�ยวเนื�องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว และการแต่งตั 5ง
บริษัทหลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็นผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามใน
เอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว ซึ�งรวมถึงการติดตอ่ และการยื�นคําขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอนัจําเป็นและ
สมควรเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณา
อนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 3,016,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ รวมทั 5งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
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หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้ จัดการของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนด
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามที�มีการจดัสรรในข้อ (_) และข้อ 
(\) ข้างต้น และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นายสพุจน์ เอื 5อชยัเลศิกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ในกรณีที�มีการกําหนดอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนแล้ว และมีหุ้นเหลือ หุ้นที�เหลือจะไม่
นํามาจดัสรรอีกใช่หรือไม ่

� หากมีเศษหุ้นที�เหลอืจากการจดัสรร บริษัทฯ จะดําเนินการอยา่งไร 

� ขอทราบเกณฑ์ที�บริษัทฯ จะใช้ในการพิจารณาจํานวนหุ้นเพิ�มทนุ และราคาเสนอขายหุ้นเพิ�ม
ทนุ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน ชี 5แจงดงันี 5 

� ในการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น หากผู้ ถือ
หุ้นเดิมคนใดไม่ใช้สิทธิจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุดงักล่าว บริษัทฯ จะนําไปจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ�ง
แสดงความประสงค์จองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุเกินสดัสว่นการถือหุ้นของตนตอ่ไป 

� บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นเทา่นั 5น 

� ในกรณีที�มีเศษหุ้นเหลือจากการจดัสรร บริษัทฯ จะดําเนินการลดทนุโดยการตดัหุ้นดงักลา่ว
ออกไป 

� ในการพิจารณาจํานวนหุ้นเพิ�มทุน และราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
จํานวนเงินรวมที�ต้องการเป็นอันดับแรก จากนั 5นจะพิจารณาราคาเสนอขายต่อหุ้น และ
จํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแตล่ะคนจะได้จากการจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น] 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมอนุมัติ ใ ห้จัดสรรหุ้ นสามัญเ พิ� มทุนของบริ ษัทฯ  จํานวนไม่ เ กิน 
3,016,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ _ บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานอํานวยการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียด
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อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามที�มีการจัดสรรข้างต้น และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 172 ราย จํานวน 555,173,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.36922 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 15,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.63078 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีงของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน  

หมายเหตุ มติในวาระนี 5ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน   

4.3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานขอให้ประธานอํานวยการชี 5แจงรายละเอียดในวาระนี 5ให้ที�ประชมุทราบ 

 ประธานอํานวยการแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า เนื�องจากวาระนี 5เป็นเรื�องที�มีความเกี�ยวเนื�องกันและเป็น
เงื�อนไขซึ�งกนัและกนักบัวาระที� `._ ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุติการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯเพื�อรองรับการซื 5อหุ้น
สามญัของ Grand U และวาระที� `.\ ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุติการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯเพื�อรองรับการทําคํา
เสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD โดยสมคัรใจ ดงันั 5นหากวาระนี 5ไมไ่ด้รับอนมุติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระที� 
`._ และวาระที� `.\ ซึ�งที�ประชมุได้มีมติอนมุติแล้วเป็นอนัยกเลกิ 

เนื�องจากวาระที� 4.1 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื�อรองรับการซื 5อหุ้น
สามญัของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี 5 ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั และวาระที� 4.2 ซึ�งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯเพื�อรองรับการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD โดยสมคัรใจ ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น  ดงันั 5น 
เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที� 4.1 และ 4.2 ข้างต้น จึงมีความจําเป็นที�ที�ประชุม
จะต้องพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี 5แทน ทั 5งนี 5 ให้บคุคลที�
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน   4,044,770,615  บาท (สี�พนัสี�สิบสี�ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�นหก
ร้อยสบิห้าบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น    4,044,770,615  หุ้น (สี�พนัสี�สิบสี�ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�นหก
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ร้อยสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ                1  บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั   4,044,770,615  หุ้น (สี�พนัสี�สิบสี�ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื�นหก
ร้อยสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ   -            หุ้น (                  -        )” 

จึงขอเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้อง
กบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในการเสนอที�ประชุมพิจารณาวาระนี 5 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิแก้ไข
เพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามคําถามเกี�ยวกบัวาระนี 5  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ในกรณีที�บริษัทฯ ทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD ไมส่าํเร็จ คือ ผลจากการทําคําเสนอซื 5อทํา
ให้บริษัทฯ เข้าถือหลกัทรัพย์ของ GOLD ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จะมี
จํานวนไม่ถึง  4,044,770,615  บาท หากมีแก้ไขเพิ�มเติมในหนงัสือบริคณห์สนธิไปแล้ว จะทําให้
บริษัทฯ มีภาระคา่ธรรมเนียมในการยื�นจดทะเบียนหรือไม ่ 

 ประธานชี 5แจงดงันี 5 

� การพิจารณาแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิในวาระนี 5 ไม่ใช่การจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว
ของบริษัท บริษัทฯ จึงชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
จํานวนไมม่าก 

� หากบริษัทฯ ทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD ไมส่าํเร็จ จะทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ มี
จํานวน ไมถ่ึง 4,044,770,615  บาทตามที�แก้ไขเพิ�มเติมในหนงัสอืบริคณห์สนธิ โดยบริษัทฯ จะไม่
ชําระทนุจดทะเบียนในสว่นดงักลา่ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื�น 
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มติที�ประชุม ที�ประชมุอนมุตัิให้แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ `. เพื�อให้สอดคล้องกบั
การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ ทั 5งนี 5 ให้บคุคลที�คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแก้ไขและเพิ�มเติมถ้อยคําเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5  

เห็นด้วย 172 ราย จํานวน 555,173,234 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.36922 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 1 ราย จํานวน 15,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.63078 

จากจํานวนเสยีงทั 5งหมด 570,173,234 เสยีง ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

หมายเหตุ    มติในวาระนี 5ได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ�ากวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   

 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ   

-ไมม่ี- 

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อสงัเกตในประเด็นตา่งๆ ดงันี 5 

นางเสาวลกัษณ์ อวยพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี 5 

� ขอทราบตารางเวลาของการดาํเนินการตา่งๆ ภายหลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ที�ปรึกษาทางการเงิน ชี 5แจงดงันี 5  

� ภายหลงัจากการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กําหนดเวลาทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD 
ระหวา่งวนัที� 18 ตลุาคม 2555 ถึงวนัที� 22 พฤศจิกายน 2555 รวม 25 วนัทําการ  

� ในวนัที� 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ�งเป็นวนัสดุท้ายของการทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD 
บริษัทฯ จะทราบจํานวนหลกัทรัพย์ทั 5งหมดของ GOLD ที�บริษัทฯ จะได้รับจากการทําคาํเสนอซื 5อ 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ และราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุ
ภายในวนัเดยีวกนั 

� บริษัทฯ จะกําหนดวนัขึ 5นเครื�องหมาย XR สาํหรับการกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�จะมีสทิธิจองซื 5อหุ้น
เพิ�มทนุเป็นวนัที� 27 พฤศจิกายน 2555 
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� บริษัทฯ คาดวา่จะกําหนดชว่งเวลาสาํหรับการจองซื 5อหุ้นเพิ�มทนุระหวา่งวนัที� 14 – 20 ธนัวาคม 
2555  

� บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถนําหุ้นเพิ�มทนุเข้าซื 5อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ในวนัที� 26 ธนัวาคม 
2555 

� ธนาคารไทยพาณิชย์ได้อนมุตัิวงเงินสําหรับการเข้าทํารายการทั 5งสองรายการของบริษัทฯ คือการเข้า
ซื 5อหุ้นของ Grand U และการเข้าทําคําเสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD แล้ว ในสว่นของการเข้าทําคํา
เสนอซื 5อหลกัทรัพย์ของ GOLD หากปรากฏวา่เมื�อสิ 5นสดุระยะเวลาการทําคําเสนอซื 5อ บริษัทฯ เข้าถือ
หลกัทรัพย์ของ GOLD ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จะไม่ใช้วงเงินสําหรับการเข้าทําคําเสนอซื 5อ
หลกัทรัพย์ของ GOLD ที�ธนาคารไทยพาณิชย์อนมุตัิให้ 

 เมื�อที�ประชุมไม่มีเรื�องอื�นใดที�พิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ เข้าประชุม และกล่าวปิดประชุม
เมื�อเวลา 12.20 น. 
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