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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 7 กันยายน 2555  
 

ขาพเจา บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํานักงานใหญต้ังอยูที่ เลขท่ี 57 ปารคเวนเชอร  อีโค
เพล็กซ  ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2555 
เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
 
1.  การเพ่ิมทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (1) จํานวน 264,000,000 บาท  จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  764,770,615  บาท  เปนจํานวน  1,028,770,615 บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
264,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 264,000,000 บาท เพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของบริษัท แกรนด 
ยูนิต้ีดิเวลล็อปเมนท จํากัด (“Grand U”)  และ (2) จํานวน 3,016,000,000 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
764,770,615  บาท  เปนจํานวน  3,780,770,615 บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,016,000,000 หุน  มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 3,016,000,000 บาท เพื่อรองรับการชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินซ่ึงบริษัทฯ จะขอ
กูยืมมาเพื่อชําระคาหุนจากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยสมัครใจ (“VTO”) โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภท
หุน 

จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน หุนสามัญ 3,280,000,000 1 3,280,000,000 

 เพื่อซื้อหุนสามัญของ Grand U หุนสามัญ 264,000,000 1 264,000,000 

 เพื่อ VTO หุนสามัญ 3,016,000,000 1 3,016,000,000 

 แบบมอบอํานาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

- - - - 

 
2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (1) จํานวนไมเกิน 264,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท รวม 264,000,000 บาท เพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของ Grand U และ (2) จํานวนไมเกิน 3,016,000,000 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 3,016,000,000 บาท เพื่อรองรับการทํา VTO โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทนุ 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคา

หุน 

หมายเหต ุ

 เพื่อซื้อหุนสามัญของ Grand U  
(1) ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ไมเกิน กําหนด กําหนดใน กําหนดใน โปรดดู 
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จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคา

หุน 

หมายเหต ุ

ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Right 
Offering) 

264,000,000 หุน ภายหลังโปรด
ดู 

หมายเหตุ 1 

ภายหลัง แตไม
ตํ่ากวา 2.5 
บาทตอหุน 
โปรดดู 

หมายเหตุ 1  

ภายหลัง  
โปรดดู 

หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ 2 

(2)  บุคคลในวง 
จํากัด (Private Placement) 

จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยู ในขอ 
(1) 

- ราคาเสนอขาย
หุนจะมีการ
กําหนดโดย
การสํารวจ
ความตองการ
ซื้อหุนจากผู
ลงทุนสถาบัน
ในราคาตาง ๆ 
(Bookbuild) 
แตจะไมตํ่า
กวาราคาท่ี
เสนอขายหุน
ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําหนดใน
ภายหลัง  
โปรดดู 

หมายเหตุ 1 

โปรดดู 
หมายเหตุ 3 
และ 4 

 เพื่อ VTO 
(1) ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Right 
Offering) 

ไมเกิน 
3,016,000,000 

หุน 

กําหนดใน
ภายหลัง โปรด

ดู 
หมายเหตุ 1 

กําหนดใน
ภายหลัง
กําหนดใน

ภายหลัง แตไม
ตํ่ากวา 2.5 
บาทตอหุน 
โปรดดู 

หมายเหตุ 1  

กําหนดใน
ภายหลัง 
โปรดดู 

หมายเหตุ 1 

โปรดดู 
หมายเหตุ 2 

(2)  บุคคลในวง 
จํากัด (Private Placement) 

จํานวนหุนที่เหลือ
จากการจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม

- ราคาเสนอขาย
หุนจะมีการ
กําหนดโดย

กําหนดใน
ภายหลัง  
โปรดดู 

โปรดดู 
หมายเหตุ 3 
และ 4 
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จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และชําระเงินคา

หุน 

หมายเหต ุ

ของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยู ในขอ 
(1) 

การสํารวจ
ความตองการ
ซื้อหุนจากผู
ลงทุนสถาบัน
ในราคาตาง ๆ 
(Bookbuild) 
แตจะไมตํ่า
กวาราคาท่ี
เสนอขายหุน
ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดสวน
การถือหุน  

หมายเหตุ 1 

  
หมายเหตุ 1 ใหคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดอัตราสวนของหุน และราคาเสนอขายสุดทายตอไป และจะทําการประกาศโดยการแจงผาน
ทางตลาดห ลักท รัพย แห งป ระ เทศ ไทยและการประกาศทาง เ ว็บ ไซต ขอ งบ ริษั ท  คื อ 
www.univentures.co.th ภายหลังการส้ินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซ้ือเสนอหลักทรัพยทั้งหมด
ของ GOLD  

ทั้งนี้ มอบหมายใหใหคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่มีการจัดสรรในขอ 
(1) และขอ (2) ขางตน เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลา
การเสนอขาย การกําหนดวัน Record Date และวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร 
การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงต้ังบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่
จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขอ
อนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
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หมายเหตุ 2 ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในคร้ังนี้ กรณีที่มีหุน
สามัญเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในรอบแรกแลว   
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมซึ่งแสดงความจํานงจองซ้ือ
เกินสัดสวนตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจอง
ซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป  

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในขอ (1) นี้ บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือ
ดังกลาวเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในขอ (2) 

หมายเหตุ 3 บุคคลในวงจํากัด หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ 

หมายเหตุ 4  “ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบการตองการซื้อและความตองการขาย
หุนที่ออกใหมของบริษัทโดยการสํารวจความตองการซื้อหุนจากผูลงทุนสถาบันในราคาตาง ๆ 
(Bookbuild) โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมทั้งคําแนะนําของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และสภาวะ
ตลาดทุน ณ ขณะน้ัน ทั้งนี้ ราคา Bookbuild ถือเปนราคาตลาดตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เร่ือง การคํานวณราคาเสนอ
ขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า 

 
 2.1.1  การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน  
  ในกรณีที่มีเศษของหุน จะปดเศษทิ้ง 
 
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทนุและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน และกําหนดวัน

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซือ้ และไดรบัการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสําหรับผูถือหุนเดมิ
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนทีผู่ถือหุนแตละรายถืออยู 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 
เวลา 9.00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอรคลับ ชั้น 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2555 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 24 กันยายน 2555  

  
4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 

(ถามี) 
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว

ตอกรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

 
5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม  

บริษัทฯ มีความประสงคจะดําเนินการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงคของการใชเงินที่ไดจากการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1) เพื่อนําไปใชรองรับการซ้ือหุนสามัญของ Grand U จากผูถือหุน 2 ราย คือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อประโยชนในการขยายแผนธุรกิจของ  Grand U และเพื่อ
สรางรายไดใหแกบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

2) เพื่อนําไปใชรองรับการชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินซ่ึงบริษัทฯ จะขอกูยืมมาเพ่ือชําระคาหลักทรัพย
จากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD โดยสมัครใจ 

3) เงินเพิ่มทุนจากสวนที่เหลือจากการนําไปใชตาม 1) และ 2) บริษัทฯ จะนําไปใชสําหรับการดําเนินธุรกิจ 
และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสําหรับบริษัทฯ  

 
6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้เปนไปเพื่อใหบริษัทฯ มีโอกาสในการขยายแผนธุรกิจ และมีความ
ม่ันคงในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว  

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
 7.1 นโยบายเงินปนผล  
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารอง

ตาง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน  และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต   

 7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงาน ต้ังแตผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว ไดรับ
การจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  

 7.3 อื่นๆ  
 - ไมมี - 

 
8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและ

จัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
 -ไมมี- 
 
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทนุ 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน / เดือน / ป 
1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2555 7 กันยายน 2555 
2 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ัง

ที่ 1/2555 (Record Date) 
21 กันยายน 2555 






