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 ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว 

 จํานวนเสียงทีต่องใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน   

เน่ืองจากวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 เปนวาระท่ีเก่ียวของกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ การ
เพิ่มทุน และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และมีบางวาระท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน 
ดังน้ัน ในการพิจารณาอนุมัติวาระท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 หากมีวาระท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหน่ึงไมได
รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จะถือวาวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน
ท่ีไดรับการอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเปน
เง่ือนไขซึ่งกันและกัน กับวาระที่ไมไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยจะชี้แจงใหผูถือหุนทราบในแต
ละวาระตอไป 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จํานวน 
24,000,000 หุน จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท    
เยาววงศ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเขาขายเปนการทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามที่
กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

เน่ืองจากวาระน้ีเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันกับวาระท่ี 4.1 ซึ่ง
เปนวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ดังน้ันหากวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน จะไม
มีการพิจารณาวาระท่ี 4.1 ตอไป 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากผูถือหุนของ บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
(“Grand U”) 2 รายคือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ    
โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุนรวมกันจํานวน 24,000,000 หุนหรือรอยละ 40 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ประสงคที่จะขายหุน Grand U ที่ถืออยูใหแกบริษัทฯ ทั้งหมดในราคา 15 บาทตอหุน เปนจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 360 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทฯ ทําการซ้ือหุนดังกลาวจะสงผลใหบริษัทฯ ถือหุนรวม 
60,000,000 หุน หรือรอยละ 100  ของ Grand U  

  ในการเขาซ้ือหุนสามัญของ Grand U ทั้งหมดที่ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท เยาววงศ โฮลด้ิง จํากัด ถืออยูขางตน เปนการตกลงเขาทํารายการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินที่มีขนาดของรายการเทากับรอยละ 98.95 (คํานวณจากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ปกติหลังหักภาษียอนหลัง 12 เดือน จากงบสอบทานสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2555 ของ Grand U ในสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งเทากับ 174.62 ลานบาท (436.54 ลานบาท * 40%) 
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เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ จํานวน 176.46 ลานบาท (ซึ่งเปนขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑการคํานวณท่ี 2 คือ เกณฑผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติหลังหัก
ภาษี) รายการดังกลาวจึงเขาขายเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) ดังนั้น 
บริษัทฯ  จึงมีหนาที่ เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย 
(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 และ 4) และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการ
เขาทํารายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ โดยตองไดรับคะแนนเสียงจากท่ีประชุมผูถือหุนไมตํ่า
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้ง หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อ
ทําหนาที่ใหความเห็นเก่ียวกับการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวของบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 
(โปรดพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เก่ียวกับการเขาทํา
รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ดังกลาว ในส่ิงที่สงมาดวย 5) 

  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดังนี้ 

(1) เห็นชอบใหบริษัทฯ ซื้อหุนสามัญของ Grand U จํานวนท้ังส้ิน 24,000,000 หุนจาก บริษัท แอล.
พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ โฮลดิ้ง จํากัด ในราคา 15 บาทตอ
หุน คิดเปนเงนิจํานวน 360 ลานบาท และ 

(2)  มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 
มีอํานาจ (ก) เขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การซ้ือขายหุนสามัญของ Grand U (ข) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่
จําเปนและเก่ียวของกับการซ้ือขายหุนสามัญของ Grand U ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนคํา
ขออนุญาตใดๆ คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหุนสามัญดังกลาว และ (ค) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ
เก่ียวของกับการซ้ือขายหุนสามัญของ Grand U ตามบันทึกขอตกลงระหวางผูถือหุนของบริษัท 
แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ระหวาง บริษัทฯ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ  โฮลดิ้ง จํากัด 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
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หมายเหตุ  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 
33 วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหลักทรพัยทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเขาขายเปนการ
ทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือ
จําหนายไป 

เน่ืองจากวาระน้ีเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันกับวาระท่ี 4.2 ซึ่ง
เปนวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย
ทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ดังน้ันหาก
วาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จะไมมีการพิจารณาวาระท่ี 4.2 ตอไป 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากบริษัทฯ ไดรับการติดตอจาก Rock Key International Limited 

ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนจัดต้ังภายใตกฎหมายบริทิช เวอรจิน ไอรแลนด  (British Virgin Islands) โดยมี
สํานักงานต้ังอยูที่ Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands (“RKIL”) เพื่อเสนอขายหุนสามัญของ  GOLD จํานวน 281,316,464 
หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.8 ของหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ในราคา 5.50 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อใหสิทธิซื้อหุน
สามัญของ GOLD (“Warrants”) จํานวน 108,479,551 หนวย ซึ่งคิดเปนรอยละ 21.52 ของ Warrants 
ทั้งหมด หรือรอยละ 6.62 ของหุนสามัญทั้งหมด (หากมีการแปลง Warrants ที่ออกทั้งหมดเปนหุนสามัญ
แลว) ในราคา 2.50 บาทตอหนวย รวมจํานวนหุนสามัญ และ Warrants ที่ RKIL จะนํามาเสนอขายใหแก
บริษัทฯ คิดเปนรอยละ 23.79 ของหุนสามัญทั้งหมดของ GOLD หากมีการแปลง Warrants ที่ออกทั้งหมด
เปนหุนสามัญแลว (Fully Diluted Basis) 

ท้ังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นวา การเขาซ้ือหุนใน GOLD นี้เปนการลงทุนที่จะตองใชเงินจํานวนมาก 
จึงจําเปนจะตองเขาถือหุนสามัญของ GOLD ใหไดมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของ GOLD  ซึ่งสามารถกระทําไดโดยการใหบริษัทฯ ทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ GOLD  
ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญหุน และ Warrants โดยสมัครใจ (“Voluntary Tender Offer” หรือ “VTO”) ใน
ราคาเดียวกันกับที่ไดรับการเสนอจาก RKIL คือ ในราคา 5.50 บาทตอหุน และในราคา 2.50 บาทตอหนวย
สําหรับ Warrants โดยให RKIL ขายหุนจํานวน 281,316,464 หุนและ Warrants จํานวน 108,479,551 
หนวยใหแกบริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเสนอซ้ือที่บริษัทฯ กําหนดไวสําหรับการทํา VTO ซึ่งเปน
ราคาเดียวกันกับที่ RKIL ประสงคจะขาย ซึ่งในการทํา VTO นี้บริษัทฯ สามารถกําหนดเงื่อนไขไดวาการซื้อ
ขายหุนและ Warrants ของบริษัท ฯ ในการทํา VTO นี้ (ซึ่งรวมจํานวนที่ RKIL จะเสนอขายใน VTO ดวย) 
จะเกิดเปนผลสําเร็จขึ้นไดก็ตอเม่ือบริษัทฯ จะตองไดหุนสามัญมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของ GOLD ซึ่งเทากับวาหากบริษัทฯ ไมสามารถเขาควบคุมการบริหารจัดการโดยทั่วไป
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ของ GOLD โดยการไดเขาเปนผูถือหุนสามัญของ GOLD ไดมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด บริษัทก็จะไมตองเขาซ้ือหุนสามัญหรือ  Warrants ของ GOLD ไมวาจํานวนใด ๆ และไมตอง
ทําการซ้ือหลักทรัพยไมวาจํานวนใด ๆ จาก RKIL ดวย 

รายการดังกลาวถือเปนการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวย
คะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

นอกจากน้ี รายการดังกลาวยังถือเปนรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินที่มีขนาดของรายการเทากับรอยละ 
340.22 (คํานวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) (ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ)  รายการดังกลาวจึงเขาขายเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามที่กําหนดใน
ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเขาทํา
รายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพย (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 และ 4) และเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ โดยตองไดรับ
คะแนนเสียงจากที่ประชุมผูถือหุนไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้ง หมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อ
ทําหนาที่ใหความเห็นเก่ียวกับการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยดังกลาวของบริษัทฯ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 
(โปรดพิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เก่ียวกับการเขาทํา
รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ดังกลาว ในส่ิงที่สงมาดวย 5) 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดังนี้ 
(1) ใหบริษัทฯ เขาทํา VTO ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ ซึ่งจะเสนอซ้ือในราคา 5.50 บาทตอหุน และ 

Warrants ซึ่งจะเสนอซ้ือในราคา 2.50 บาทตอหนวย และใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาจะซ้ือขายกับ 
RKIL ซึ่งเปนผูถือหุนและ Warrants ของ GOLD โดย RKIL ตกลงท่ีจะขายหุนจํานวน 
281,316,464 หุน (หรือรอยละ 24.8 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD) และ 
Warrants จํานวน 108,479,551 หนวยใหแกบริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเดียวกับ
ราคาเสนอซื้อที่บริษัทฯ กําหนดไว ทั้งนี้ การซ้ือขายหุนและ Warrants ของบริษัท ฯ ในการทํา 
VTO นี้ (ซึ่งรวมจํานวนที่ RKIL จะเสนอขายใน VTO ดวย) จะเกิดเปนผลสําเร็จขึ้นไดก็ตอเม่ือ
บริษัทฯ จะตองไดหุนสามัญมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GOLD  
และ 

(2) มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือประธานอํานวยการ และ กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 
มีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํา VTO และการทําสัญญาจะซ้ือหุนสามัญและ
Warrantsของ GOLD จาก RKIL ซึ่งรวมถึง (ก) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
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เอกสาร บันทึกขอตกลง และสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมดังกลาว  (ข) การลงนาม
ในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดังกลาว ซึ่ง
รวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตใดๆ  คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ และ (ค) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปน
และเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดังกลาว  

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย   

หมายเหตุ  ในวาระน้ีไมมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 
33 วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

4.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพ่ือรองรับการซื้อหุนสามัญของ
บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

เน่ืองจากวาระน้ีเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 2 
ซึ่งเปนวาระพิจารณาอนุมัติการซ้ือหุนสามัญของบริษัท แกรนด ยูนิต้ีดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
จํานวน 24,000,000 หุน จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท    
เยาววงศ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเขาขายเปนการทํารายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ตามที่กําหนด
ในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป ดังน้ันหากวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน จะถือวาวาระท่ี 2 ซึ่งท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก 

  4.1.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากการท่ีบริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญของ Grand U จํานวน
รอยละ 40 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ Grand U ตามที่ไดพิจารณาในวาระท่ี 2 ขางตน 
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 264,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท เปนจํานวน 1,028,770,615 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 264,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อนําเงินเขามาใชใน
การดําเนินการดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ส่ิงที่สงมาดวย 
6 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจํานวน 264,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท เปน
จํานวน 1,028,770,615 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 264,000,000 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังรายละเอียดขางตน 
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จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

4.1.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4.1.1 ขางตน จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 264,000,000 หุน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลดังตอไปนี้  

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 264,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท  ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Right Offering) ในราคาไมตํ่ากวาหุนละ 2.50 บาท โดยใหคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ  มีอํานาจในการพิจารณากําหนดอัตราสวนของ
หุน และราคาเสนอขายสุดทายตอไป 

โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซ่ึงแสดงความจํานงจองซ้ือเกินสัดสวนตามสัดสวนการ
ถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซ้ือหุนดังกลาวอีก
ตอไป  

(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในขอ (1) บริษัทฯ จะนําหุนที่
เหลือจากการจัดสรรดังกลาว เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวในราคาเสนอขายท่ีมีการกําหนดโดยการสํารวจ
ความตองการซื้อหุนจากผูลงทุนสถาบันในราคาตาง ๆ (Bookbuild) แตจะไมตํ่ากวาราคาท่ี
เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน  

ทั้งนี้ “บุคคลในวงจํากัด” หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะ
ไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
 
“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการซื้อและความ
ตองการขายหุนที่ออกใหมของบริษัทโดยการสํารวจความตองการซื้อหุนจากผูลงทุนสถาบัน
ในราคาตาง ๆ (Bookbuild) โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมท้ังคําแนะนําของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย และสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ราคา Bookbuild ถือเปนราคา
ตลาดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 
39/2551 เร่ือง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า 
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ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผูจัดการของ
บริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามที่มีการจัดสรรในขอ (1) และขอ (2) ขางตน เชน  (ก) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ัง
เดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดวัน Record Date และวันรวบรวม
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ข) การเขาเจรจา ทําความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงต้ัง
บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอัน
จําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 264,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังรายละเอียด
ขางตน 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  

4.2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพ่ือรองรับการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) โดยสมัครใจ 

เน่ืองจากวาระน้ีเปนเร่ืองท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 3 
ซึ่งเปนวาระพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพ
เพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเขาขาย
เปนการทํารายการไดมาซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศรายการไดมาหรือ
จําหนายไป ดังน้ันหากวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จะถือวาวาระท่ี 3 ซึ่งท่ี
ประชุมไดมีมติอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก 

  4.2.1 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะทํา VTO เปนผลใหบริษัทฯ จะตองทํา
การกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชสําหรับรายการดังกลาว ตามที่นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาในวาระท่ี 3 ขางตน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
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3,016,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท เปนจํานวน 
3,780,770,615 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,016,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท เพื่อนําเงินเขามาใชในการดําเนินการดังกลาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน ส่ิงที่สงมาดวย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจํานวน 3,016,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 764,770,615 บาท 
เปนจํานวน 3,780,770,615 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,016,000,000 หุน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังรายละเอียดขางตน 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

  4.2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4.2.1 ขางตน จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,016,000,000 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลดังตอไปนี้  

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 3,016,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท  ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Right Offering) ในราคาไมตํ่ากวาหุนละ 2.50 บาท โดยใหคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ  มีอํานาจในการพิจารณากําหนดอัตราสวนของ
หุน และราคาเสนอขายสุดทายตอไป 

โดยหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุนสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนซ่ึงแสดงความจํานงจองซ้ือเกินสัดสวนตามสัดสวนการ
ถือหุนจนกวาจะหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจองซ้ือหุนดังกลาวอีก
ตอไป  

(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในขอ (1) บริษัทฯ จะนําหุนที่
เหลือจากการจัดสรรดังกลาว เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดย
จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวในราคาเสนอขายที่มีการกําหนดโดยการสํารวจ
ความตองการซื้อหุนจากผูลงทุนสถาบันในราคาตาง ๆ (Bookbuild) แตจะไมตํ่ากวาราคาท่ี
เสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน  

ทั้งนี้ “บุคคลในวงจํากัด” หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามท่ีกําหนดในขอ 24 ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
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อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะ
ไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการซื้อและความ
ตองการขายหุนที่ออกใหมของบริษัทโดยการสํารวจความตองการซื้อหุนจากผูลงทุนสถาบัน
ในราคาตาง ๆ (Bookbuild) โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมท้ังคําแนะนําของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย และสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ราคา Bookbuild ถือเปนราคา
ตลาดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 
39/2551 เร่ือง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า 

ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอํานวยการ และ กรรมการผูจัดการของ
บริษัทฯ มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามที่มีการจัดสรรในขอ (1) และขอ (2) ขางตน เชน  (ก) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ัง
เดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดวัน Record Date และวันรวบรวม
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (ข) การเขาเจรจา ทําความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงต้ัง
บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอัน
จําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ  จํานวนไม เ กิน  3,016,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ  1 บาท  ดัง
รายละเอียดขางตน 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน   

4.3. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เนื่องจากวาระน้ีเปนเร่ืองที่มีความเก่ียวเนื่องกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกันกับวาระท่ี 4.1 ซึ่ง
เปนวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการซ้ือหุนสามัญของ
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บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด และวาระท่ี 4.2 ซึ่งเปนวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ บริษัท แผนดินทอง 
พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ดังนั้นหากวาระน้ีไมไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุน จะถือวาวาระท่ี 4.1 และวาระท่ี 4.2 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติอนุมัติแลวเปนอันยกเลิก 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่
ประชุมไดพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 4.1 และ 4.2 ขางตน จึงมีความจําเปนที่ ที่ประชุมจะตอง
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. โดยใหใชขอความตอไปนี้
แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตาม
คําส่ังของนายทะเบียน 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน   4,044,770,615  บาท (ส่ีพันสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืน
หกรอยสิบหาบาทถวน) 

 แบงออกเปน    4,044,770,615  หุน (ส่ีพันสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืน
หกรอยสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ                1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน:   

 หุนสามัญ   4,044,770,615 หุน (ส่ีพันส่ีสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืน
หกรอยสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ   -            หุน (         -  )” 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดขางตน 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติ   คะแนนเสียงไมตํ่ากวาสามในส่ีของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 
2555 เวลา 9.00 น. ณ หองวิคเตอร 2-3 วิคเตอรคลับ ช้ัน 8 ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอใหศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ตองนํามา






