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ที่ ยว.  055/2557 
ทะเบียนเลขที่ 0107539001030  

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน  2557 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2557 
 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติที่จะจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 ในวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้  8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 35/2557) ที่ได้จัดขึน้ในวนัจันทร์ที่ 21 

เมษายน 2557 และได้มีการจดัท ารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) 
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 35/2557) ที่ได้จดั
ขึน้ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมครัง้ดังกล่าว  ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ ากัดซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (“ทรัสต์”) โดยในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน ให้เช่าอาคารส านักงาน 
สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัท  
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทมีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว 
บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดิน ให้เช่า
อาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อี
โคเพลก็ซ์ แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ (“REIT Transaction”) ซึ่งถือเป็นรายการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท 
 
ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วง ให้เช่า และจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวจะขึน้อยู่กับข้อก าหนด และเง่ือนไขตามสญัญาที่
เก่ียวข้อง และยงัอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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1) เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สิน สญัญาเช่า สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาตกลงกระท าการ 
และสญัญาอื่นๆที่เก่ียวข้องระหว่างบริษัท เลิศรัฐการ จ ากัดกับทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ส าเร็จครบถ้วน 

2) บริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัการทรัสต์ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้และได้รับความเห็นชอบให้จดัการทรัสต์
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 
 
รายละเอียดของรายการให้เช่าช่วง ให้เช่า และจ าหนา่ยทรัพย์สนิปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทกรณีการเข้าท าธรุกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ (เอกสารแนบ 
3) 
 
ส าหรับรายการให้เช่าช่วง ให้เช่า และจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวและรายการให้เช่าช่วงและจ าหน่าย
ทรัพย์สนิของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) (ตามรายละเอียดในวาระ
ที่ 3) ในมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,700.00 ล้านบาท และไมต่ ่ากวา่ 5,500.00 ล้านบาท ตามล าดบั ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทาน
ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 มีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 11.84 และไม่ต ่ากว่าร้อยละ 24.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ตามล าดบั  
 
อยา่งไรก็ดี เนื่องจากมลูค่าในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วของบริษัทและ GOLD ข้างต้น เป็นมลูค่าขัน้ต ่าซึ่ง
มลูค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ บริษัทจึงประสงค์จะขออนุมตัิการเข้าท า
รายการดงักล่าวจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 
รวมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของรายการและความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของรายการดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 
ในการนี ้เพื่อเป็นการสนบัสนนุการเข้าท า REIT Transaction ดงัรายละเอียดข้างต้น รวมถึงเพื่อบริหารจดัการทรัสต์ 
และการด าเนินธุรกิจ และทรัพย์สินของทรัสต์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบการจัดตัง้บริษัทเพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดของบริษัท มีดงันี ้
 
1) ช่ือบริษัท:  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการบริหาร 

     เป็นผู้ ก าหนด 
2) ทนุจดทะเบียน: ไมน้่อยกวา่ 10 ล้านบาท 
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3) ผู้ ถือหุ้น:  บริษัทเป็นถือหุ้นร้อยละ 99.99 
4) กรรมการ: มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 
     กรรมการบริหาร เป็นผู้แตง่ตัง้ 
 
นอกจากนี  ้เพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จไปได้ด้วยดี ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้  
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและ
เง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่า
ทรัพย์สิน การให้เช่าช่วงทรัพย์สิน และการท ารายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียด และมลูค่าของ
ธุรกรรมที่เข้าท ากับทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ และคู่สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้าท าสญัญา การลงนามในเอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือ
เอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทจ ากดัซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัท เลศิรัฐการ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท
จะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรมการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที่ดิน ให้เช่าอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่าย
ไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ แก่ทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้
ถือหุ้น 

  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ GOLD เข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อม

อาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD แก่ทรัสตีซึ่ง
กระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรม
กบัทรัสต์ดงักลา่ว บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั (“นอร์ท สาธร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD จะเป็นผู้ เข้าท า
ธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ (“REIT Transaction”) ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท 
 
การเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ของ GOLD และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกู
สร้าง งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของนอร์ท 
สาธร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งถือเป็น
รายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและ
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เง่ือนไขของสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สินและสญัญาโอนทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ซึ่ง นอร์ท สาธร จะเข้าตกลงเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าท าสญัญาดงักลา่ว  
 
รายละเอียดของรายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทกรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  (เอกสารแนบ 
3) 
 
(โปรดพิจารณามลูคา่รายการและการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ของ 
GOLD และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของ นอร์ท สาธร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
GOLD แก่ทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของ 
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 

  จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ GOLD เข้าท ารายการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่ง 

ทรัพย์สินของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  GOLD ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เป็นจ านวน
ไมเ่กินร้อยละ 30 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไม่เกิน 3,000 ล้าน
บาท โดยถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท  
 
ทัง้นี ้การพิจารณาดงักลา่วเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปและประกาศรายการที่เก่ียว
โยงกนัท่ีก าหนดให้เมื่อบริษัทย่อยของบริษัทเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปหรือรายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทใน
ฐานะท่ีเป็นบริษัทแมจ่ะต้องด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 
นอกจากนี ้เง่ือนไขในการท าธุรกรรมตา่งๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาจองซือ้หนว่ยทรัสต์ และสญัญาอื่น
ใดที่เก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้
1) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 
 
รายละเอียดของธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์โดย GOLD ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทกรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (เอกสารแนบ 3) 
 
(โปรดพิจารณามลูคา่รายการและการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในวาระท่ี 5) 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ GOLD เข้าท ารายการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้
ถือหุ้น 
 

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน 
จ ากัด (มหาชน) (“KLAND”) จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้ GOLD ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้ GOLD มีอ านาจควบคุมใน KLAND ใน
ราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็น
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะเข้าซือ้หุ้ นสามัญของ KLAND จ านวน 
1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้
ต ่าที่ท าให้ GOLD ถือหุ้นใน KLAND  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND 
และท าให้ GOLD มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาทจาก
กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND โดยการซือ้หุ้น KLAND ในครัง้นี ้จะเป็นการเข้าซือ้เฉพาะในส่วนอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทและเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 
 
อนึง่ การเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND โดย GOLD ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ก าหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท 
มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 45.49 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 
มิถนุายน 2557 เฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ และการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขายที่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2557) 
 
ทัง้นี ้เมื่อรวมขนาดรายการซือ้หุ้นสามญั KLAND ของ GOLD กบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตาม
เกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 14.07 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้นีอ้นมุัติรายการจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ (ตามรายละเอียดในวาระที่ 2) ที่มีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
เทา่กบัร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย และที่จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเร่ืองธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์โดย GOLD  (ตามรายละเอียดในวาระท่ี 4) ซึง่จะมีเงินลงทนุไมเ่กิน 3,000 ล้าน
บาท คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนร้อยละ 13.15 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท
และบริษัทย่อย (การค านวณขนาดรายการของการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 45.49 ตามเกณฑ์
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มลูคา่ของสนิทรัพย์ ถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทท่ี 2 ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 15 แตน้่อยกวา่ร้อย
ละ 50 
 
นอกจากนี ้เนื่องจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นทีจ่ะขายหุ้นสามญั KLAND ให้แก่ GOLD บางราย ได้แก่ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียล
เอสเตท จ ากดั (“SMJC”) และบริษัทในกลุม่ SMJC หรือบริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) (กรณี 
FTPL มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามญั KLAND ให้แก่ GOLD) เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบั GOLD และบริษัทเป็นเหตุ
ให้การซือ้หุ้นสามญั KLAND จาก SMJC บริษัทในกลุม่ SMJC และ FTPL ซึ่งมีมลูค่ารายการรวมเท่ากบั 2,840 ล้าน
บาท เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากบัร้อยละ 41.47 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2557  
 
ทัง้นี ้เมื่อรวมขนาดรายการซือ้หุ้นสามญั KLAND กบัรายการเก่ียวโยงอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 0.019 ของมลูค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ รายการเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการ
รวมทัง้สิน้เทา่กบัร้อยละ 41.49 ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิ 
 
รายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND โดย GOLD ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทกรณีการซือ้หุ้นของ KLAND (เอกสารแนบ 2) 
 
ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้อง  
1)  จดัท ารายงาน และเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
2)  จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนน

เสียงอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และ  

3)  จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่ว และสง่
ความเห็นดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ GOLD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของ KLAND จ านวน 1,780,000,000หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้ GOLD ถือหุ้นใน KLAND  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้ GOLD มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิด
เป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาทจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทและเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
  

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึ่ง
ถือหุ้นบริษัทจ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
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วาระที่ 6   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัพุธที่ 29 ตุลาคม 
2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัพฤหสับดีที่ 30 
ตลุาคม 2557 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมและออกเสยีงเพื่อลงคะแนนในที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 2557 คือผู้ ถือหุ้นซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัพฤหสับดีที่ 30 ตลุาคม 2557 
 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนัตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใด
รวมถึงผู้ ถือหุ้นสถาบนัประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมานีแ้ละยื่นตอ่เลขานกุารบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 

                                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 

 




