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ท่ี ยว.056/2558 
ทะเบียนเลขท่ี 0107537001030 
 

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท ี1/2558 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 ได้มีมติให้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 ธนัวาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  28 
เมษายน 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 
2558 และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่
จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
ให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักลา่ว 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ   คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเข้าท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   สืบเน่ืองจากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ถือหุ้ น 
GOLD ในสดัส่วนร้อยละ 55.73) มีแผนท่ีจะขยายขอบเขตการลงทุน และสร้างความเติบโตให้แก่ 
GOLD อย่างต่อเน่ือง โดยประสงค์จะเร่ิมลงทุนในโครงการประเภทโครงการท่ีมีการใช้ประโยชน์
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ผสมผสาน (Mixed -  Use) จากท่ี GOLD เน้นการลงทุนในการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายใน
แนวราบในปัจจบุนั เช่น การลงทุนในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ท่ี
อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารส านกังานและโรงแรม รวมถงึมีความประสงค์ท่ีจะเข้า
ลงทนุในโครงการพฒันาพืน้ท่ีหมอน 21-22 (พืน้ท่ีบริเวณหวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกบัอาคาร
จัตุรัสจามจุรี) (“โครงการสามย่าน”) โดยการร่วมทุนกับบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จ ากัด (“ทิพย์
พัฒน“) และ/หรือบริษัทในกลุ่มนายเจริญ สิริวฒันภกัดี ซึง่เป็นผู้ ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (“กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ”) ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดย
กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51.00 และ GOLD จะถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่  ดังนัน้ GOLD จึงจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั เพ่ือน าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนดงักลา่วมาลงทนุในโครงการต่างๆ 
ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงน ามาเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ท่ีอยู่
ในระหวา่งการด าเนินการในปัจจบุนัของ GOLD 

ในการเข้าเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและการเข้าท ารายการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง GOLD มีเง่ือนไขในการเข้าท า
รายการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้   

การเข้าท ารายการตอ่ไปนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยไมน่บัสว่นของผู้
ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยไม่นบัส่วนของผู้
ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2558 บริษัทฯ ถือหุ้น GOLD ในสดัสว่นร้อยละ 55.73)  

1) การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ GOLD   
2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั คือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“FPHT”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint 
Limited (“FCL”) ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ของ GOLD    

3) การผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) ให้แก่ FPHT 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดัของ GOLD จะต้องได้รับ
การอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ด้วย 

ทัง้นี ้หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ GOLD และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมอ่นมุตัิการผ่อนผนัการท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ FPHT แล้ว   FPHT ไมป่ระสงค์จะลงทนุในหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD 
และ GOLD จะไม่เข้าร่วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ เน่ืองจาก GOLD จะมี
เงินทนุไมเ่พียงพอในการด าเนินการ 
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ในการนี ้GOLD จงึมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียน จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และ
เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

1. การเพ่ิมทนุจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

GOLD มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน อีกจ านวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันของ GOLD และบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้ นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 
4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี ้GOLD จะเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นเพ่ิมทนุของ GOLD (Share 
Subscription Agreement) กบั FCL ซึง่เป็นบริษัทแมข่อง FPHT ส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว  

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของ GOLD ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) ย้อนหลงัสิบห้าวนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของ GOLD มีมติให้เสนอวาระต่อท่ี
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือขออนุมัติให้ GOLD เสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน คือ
ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของ GOLD ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือ
กรรมการของ GOLD ท่ีได้รับมอบหมาย หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น 1) 
ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ  3) ด าเนินการ
และลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน รายงาน ค าชีแ้จง และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการย่ืนค าขออนญุาตหรือ
ขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน า
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่น
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ โดย GOLD ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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2. การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจาก FPHT ซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของ GOLD และบริษัทฯ ดงันัน้ การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD ดงักล่าว ซึง่มีมลูค่า
รายการ 4,971,332,228.25 บาท จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กัน”) ประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ โดยการเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการ
เท่ากบัร้อยละ 66.88 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  

เมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา
ของ GOLD ได้แก่ การขายท่ีดินเปลา่อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่มีขนาดรายการร้อย
ละ 1.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ และรายการเก่ียวโยงกันรายการอื่นซึ่ง ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทของ GOLD จะขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2558 อนัได้แก่ การเข้าลงทนุในโครงการสามย่าน มลูคา่เงินลงทนุในสดัสว่นของ GOLD  ประมาณ 
1,960 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.37 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว 
ปรากฏในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนใน
โครงการสามย่าน) รายการเก่ียวโยงกันทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 95.02 ซึ่งมี
ขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่
ของ GOLD จงึมีหน้าท่ี ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยต้องได้รับ
คะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

3) จัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ  

สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันกรณีการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดย GOLD 
(บญัชี 1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย GOLD (บัญชี 2) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 
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ในการนีบ้ริษัทได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกบั การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดัโดย GOLD ซึง่เข้า
ข่ายเป็นการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเหน็คณะกรรมการ  เพ่ือให้เป็นไปตามความประสงค์ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน การจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ GOLD คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิดงันี ้

(1) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ GOLD อีกจ านวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 7,780,590,264.25 บาท เป็นจ านวน 11,037,670,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 685,700,997 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 4.75 บาท และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD จ านวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ 
GOLD และบริษัทฯ โดยมีราคาเสนอขายหุ้ นละ 7.25 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการของ GOLD ท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ในวันท่ี FPHT ช าระค่าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ GOLD ท่ีราคา 7.25 บาทต่อหุ้ น 
หากราคาดงักล่าวต ่ากว่าราคาตลาดของหุ้นของ GOLD อาจเข้าเง่ือนไขตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์(Share-based Payment) 
และอาจมีผลกระทบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ จากการเข้าท ารายการดงักล่าว ซึง่ในการ
บนัทกึบญัชีท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหารและผู้สอบบญัชีของ GOLD และบริษัทฯ จะร่วมกนัพิจารณา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องตอ่ไ 

(2) อนุมตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ GOLD เน่ืองจาก FPHT ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพ่ิมทนุในวาระนี ้เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ GOLD และ
บริษัทฯ 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ   
(1) กรณีการเพ่ิมทุน และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD : คะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

(2) กรณีการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ GOLD : คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 
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ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 หากมีวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น จะถือวา่วาระท่ีได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไมม่ีการพิจารณาวาระท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองกัน และบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของ GOLD 

หมายเหตุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 
33 วรรคสองประกอบกบัมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึง่ถือหุ้น
บริษัทฯ จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (Whitewash) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามท่ี GOLD มีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท ให้แก่ FPHT ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ GOLD ตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 2 ซึ่งการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ FPHT จะท าให้ FPHT  ได้มาซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
29.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  GOLD (ภายหลงั
การเพ่ิมทนุ) ซึง่ข้ามร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของ GOLD (ภายหลงัการเพ่ิมทนุ) สง่ผลให้ FPHT  มีหน้าท่ีต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
GOLD ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ (ตามท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) 

อย่างไรก็ตาม FPHT ได้แจ้ง GOLD ว่า FPHT ไม่ประสงค์ท่ีจะท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ 
GOLD และมีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดย
อาศยัมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 36/2546 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้รับการ
ผ่อนผนัตอ่เมื่อท่ีประชมุของ GOLD และ บริษัทฯ มีมติอนมุตัิให้ GOLD ออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนแก่ FPHT และอนุมตัิยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD 
ภายหลงัได้มาซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ GOLD 
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ทัง้นี ้หากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD และบริษัทฯ ไม่อนุมตัิการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ดงักล่าว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้าร่วมลงทุนใน
โครงการสามย่านกับกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิ ดงัรายละเอียดท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาต่อไปในวาระท่ี 4 
เน่ืองจาก GOLD จะมีเงินทนุไมเ่พียงพอในการด าเนินการ 

แบบหนังสือขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (แบบ 247-7) 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

ในการนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกบั การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ   ในการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ ท่ี
ประชมุคณะกรรมการของ GOLD และบริษัทฯ มีความเห็นดงันี ้

(1) เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทนุของ GOLD 

 เพ่ือน าเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนมาใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ของ GOLD ในอนาคต เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ท่ีอยู่ในระหวา่งการด าเนินการในปัจจบุนัของ GOLD  

(2) เหตผุลในการออกหลกัทรัพย์เสนอขายใหแ้ก่ FPHT    

 เน่ืองจาก FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการพฒันาและ
บริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว่โลก รวมถึงมีความ
พร้อมด้านเงินทนุ ท าให้ GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นเพ่ือร่วมเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed -  Use) ท่ี 
GOLD มีแผนจะด าเนินการ ทัง้ในส่วนของโครงการ FYI CENTER ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2559 และ
โครงการสามย่านท่ีจะมีการขออนุมัติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ้ โดย GOLD และ FCL จะ
ประสานความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ฐานลกูค้า เครือข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะสง่ผู้บริหารหรือพนกังาน
ท่ีมีประสบการณ์มาเข้าร่วมประชุม หารือและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะฝ่ายจัดการของ 
GOLD ซึง่จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนัของ GOLD ในอนาคต 
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(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง FPHT กบั GOLD ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ GOLD และขอ้ตกลงทีมี่นยัส าคญัระหว่างกนั 

 FPHT เป็นบริษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ GOLD และบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดความสมัพนัธ์ดงันี ้ 

 นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ TCC Asset Limited 
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ FCL ใน
ปัจจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามล าดบั) มี
ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD (อนัได้แก่ นาย
ปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์) โดยมีโครงสร้าง
การถือหุ้นดงันี ้
 

 
 
 
 
 

บจก. อเดลฟอส 

UV 

GOLD 

FCL** 

TCC Asset 
 Limited 

InterBev Investment 
Limited 

กลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภกัดี* 
 

100% 

100% 

59.28% 28.49% 

66.01% 

55.73% 

หมายเหต ุ * เป็นญาตสินิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  UV และบจก.อเดลฟอส 
 ** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ 
ท่ีมา : ข้อมลูโครงสร้างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL 
 

นายฐาปน และ นายปณต  
สิริวัฒนภักดี 

100% 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

International Beverage 
Holdings Limited 

100% 

Thai Beverage Public 
Company Limited  

100% 

บจก. สิริวนา MM Group  
 

45.27% 20.61% 

100% 

99.70% 

บริษัท เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทดีี 
Frasers Property Holdings (Thailand) 

100% 
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 GOLD  UV ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD  FCL และ FPHT มีกรรมการร่วมกนั ดงันี ้

ชื่อกรรมการ 
FCL 

(บริษัทแม่
ของ FPHT) 

FPHT  
(ผู้ขอผ่อนผนั) GOLD 

UV 
(ผู้ถือหุ้นของGOLD) 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี - - * * 
นายปณต สิริวฒันภกัดี  - * * 
นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  - * - 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  - * * 

                        หมายเหต ุ* กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนัของบริษัท 

(4) ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหาร GOLD เนือ่งจากการเข้าถือหุ้นของ 
GOLD โดย FPHT รวมทัง้ความเป็นไปไดข้องนโยบายหรือแผนการบริหาร GOLD ดงักล่าว 

 FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในวตัถุประสงค์หลกั นโยบาย 
หรือแผนการประกอบธุรกิจของ GOLD และบริษัทย่อย ทัง้ด้านการขยายการลงทุน การปรับ
โครงสร้างองค์กร การบริหาร หรือการจ้างงาน การปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมทัง้ ไมม่ีแผน
ท่ีจะให้  GOLD และบริษัทย่อยจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของ GOLD และบริษัทย่อย 
นอกเหนือไปจากแผนการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้แล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น โครงการพานอรามา กอล์ฟ 
แอนด์ คนัทรี คลบั และโครงการโกลเด้น วิลเลจ อ าเภอบ้างฉาง จงัหวดัระยอง รวมถงึโครงการ
สาทร สแควร์ ซึ่งจะให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (REITs) เมื่อการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(5) ความเห็นที่เสนอต่อผูถื้อหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนมุติัให ้FPHT ไดห้ลกัทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD พร้อมทัง้เหตผุลในการใหค้วามเห็นดงักล่าว 

 ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิให้ FPHT ได้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่นสดัสว่นร้อยละ 29.51 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ GOLD (ภายหลังการเพ่ิมทุน) 
เน่ืองจาก GOLD พิจารณาแล้วเห็นว่า FCL ซึง่เป็นบริษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในหลาย
ทวีปทัว่โลก รวมถึงมีความพร้อมด้านเงินทุน ท าให้ GOLD จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถือ
หุ้นเพ่ือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการบริหารจดัการโครงการท่ีมีรูปแบบการใช้ประโยชน์
ผสมผสาน (Mixed -  Use) ท่ี GOLD มีแผนจะด าเนินการ รวมถึง GOLD สามารถน าเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนมาใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจส าหรับโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ของ GOLD ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนับจาก FPHT ได้มาซึ่งหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ 
GOLD ในครัง้นี ้ FCL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรือนโยบายท่ีจะเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจของ GOLD และ
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บริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั หรือเพ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของกิจการและบริษัทย่อยเป็นส าคญั 

ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิดงันี  ้

(1) อนุมตัิการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD (Whitewash) โดย FPHT 
ดงัรายละเอียดข้างต้น 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการของ GOLD หรือคณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจ ตามหนังสือรับรองของ GOLD ให้ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขอผ่อนผัน
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอ านาจติดตอ่ให้
ข้อมลู ย่ืนเอกสารหลกัฐานตอ่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้การด าเนินการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD ส าเร็จลลุว่ง  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ  คะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิวาระ
ท่ี 2 และวาระท่ี 3 หากมีวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระท่ี
ได้รับการอนมุตัิแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไมม่ีการพิจารณาวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั และบริษัทฯ 
จะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุตัิการเข้าท ารายการในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ GOLD 

หมายเหตุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 
33 วรรคสองประกอบกบัมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามประกาศ Whitewash ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึง่ถือหุ้นบริษัทฯ 
จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้   
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   GOLD มีความประสงค์ท่ีจะเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน (พืน้ท่ีบริเวณ
หวัมมุสี่แยกสามย่าน ฝ่ังตรงข้ามกบัอาคารจตัรัุสจามจุรี) โดยมีมลูค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
ใช้ท่ีดิน และมูลค่าก่อสร้างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุนกับกลุ่มผู้ ได้รับ
สิทธิใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยการเข้าลงทุนในบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
ทัง้นี ้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิจะถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และ GOLD จะถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 
49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนในส่วนของ GOLD รวมประมาณ 1,960 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าท ารายการ 
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บริษัทท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ  GOLD จากการท่ี GOLD เป็นผู้ มีอ านาจ
ควบคมุจากโครงสร้างกรรมการ และเป็นทีมงานท่ีจะเป็นผู้ด าเนินโครงการ 

ทัง้นี ้GOLD จะเข้าท ารายการดงักลา่ว ภายหลงัจากท่ีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีบ้รรลผุลส าเร็จ 

1. การเข้าลงทนุในโครงการสามย่านได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยไมน่บั
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ นของ GOLD โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสว่นได้เสีย 

2. การเข้าท ารายการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ GOLD ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
ได้แก่ FPHT  ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ FCL ซึง่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีเก่ียวข้อง 
อนัประกอบด้วย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ GOLD และการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดยไม่นบัส่วน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

3. คณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญตัิการให้เอกชนร่วมทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ยินยอมให้กลุ่มผู้ ได้รับสิทธิและบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่
เป็นผู้ รับสิทธิจากกลุ่มผู้ ได้รับสิทธิในการเป็นผู้พฒันาและด าเนินการโครงการสามย่านให้แล้ว
เสร็จและเป็นไปตามข้อก าหนดในสญัญาท่ีตกลงไว้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การเข้าท ารายการดงักล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 
พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้
ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 
เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558  การเข้าลงทุนโครงการสามย่านดงักล่าว จะมีขนาดรายการ
สงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 41.23 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ี
ผ่านมาของ GOLD ได้แก่ ที่ประชมุคณะกรรมการของ GOLD เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2558 ได้อนมุตัิการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมซึง่เป็นสว่นหนึง่ในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace 
ซึง่ตัง้อยู่บริเวณสี่แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มลูค่าก่อสร้างรวมประมาณ 866.99 ล้านบาท ซึง่มี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ  2.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 
44.02 ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
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ประเภทท่ี 2 ดังนัน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของ GOLD จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือ
หุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทท่ีจะจดัตัง้ใหม่ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับ  GOLD และบริษัทฯ เป็นเหตใุห้
การเข้าท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมี
ขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากบัร้อยละ 26.37 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาขนาดรายการรวมกบัรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่าน
มา ได้แก่ รายการซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครัง้ท่ี 4/2558 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2558 ได้อนุมตัิการจ าหน่ายท่ีดินเปลา่อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เนือ้ท่ี 215-3-57.3 ไร่ 
ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 5 จ ากัด (ผู้ ชนะการประมูลท่ีเสนอราคาซือ้ท่ีดินดังกล่าวในมูลค่า 
127.00 ล้านบาท) ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.77 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2558 และรายการเก่ียวโยงกนัรายการอื่นซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GOLD ครัง้นี ้จะ
ขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 อนัได้แก่ การออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) อันได้แก่ FPHT ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ FCL ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 66.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ณ วันท่ี 30 
กนัยายน 2558 (รายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) 
รายการเก่ียวโยงกนัทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 95.02 ซึง่มีขนาดรายการมากกว่า
ร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ของ GOLD จึงมีหน้าท่ี 
ดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยต้องได้รับ

คะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย  

3) จัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ 
และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสาม
ย่าน โดย GOLD (บญัชี 1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

สารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย  GOLD (บัญชี 2) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 
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ในการนีบ้ริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกับ การเข้าลงทุนในโครงการสามย่านโดย GOLD ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิดงันี ้

(1) การเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน โดย GOLD ซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ และ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ดงัรายละเอียดข้างต้น 

(2) มอบหมายให้คณะกรรมการของ GOLD หรือคณะกรรมการบริหารของ GOLD หรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจ ตามหนงัสือรับรองของ GOLD มีอ านาจ (1) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการการเข้าลงทุนในโครงการสามย่าน (2) ลงนาม
ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนใน
โครงการสามย่าน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าลงทุน
ในโครงการสามย่านดงักล่าว และ (3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการเข้า
ลงทนุในโครงการสามย่าน 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต ิ  คะแนนเสียงไมต่ ่ากวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย   

หมายเหตุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 
33 วรรคสองประกอบกบัมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึง่ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
66.01  

 ทัง้นี ้ในการเสนอวาระที ่2 ถึงวาระที ่4 ขา้งตน้ต่อทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที ่1/2558 ของบริษทัฯ อยู่
ภายใตเ้งือ่นไขดงันี ้

1) วาระที ่2 ถึงวาระที ่4 ตอ้งไดร้ับการอนมุติัจากทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ
หุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย ก่อนน าเสนอวาระดงักล่าวเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นของ GOLD เพือ่พิจารณา
อนมุติัต่อไป เนือ่งจาก GOLD มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ 
ถือหุน้ GOLD ในสดัส่วนร้อยละ 55.73)  

2) ในการเสนอวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา เนือ่งจากวาระที่ 2 
และวาระที ่3 เป็นวาระทีมี่ความเกีย่วเนือ่งกนั และเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุติั
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ดงักล่าว หากมีวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้ับการอนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 



 

14 
 

จะถือว่าวาระที่ได้รับการอนมุติัแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกนั 
และเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั กบัวาระซ่ึงไม่ไดร้ับการอนมุติัจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอีก และบริษัทฯ 
จะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติัการเขา้ท ารายการในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของ GOLD 

3) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุติัวาระที่ 2 และวาระที่ 3 บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุติัวาระที่ 4 ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนมุติั
วาระที ่2 ถึงวาระที ่3 แต่ไม่อนมุติัวาระที ่4 บริษทัฯ จะยงัคงด าเนินการตามวาระที ่2 และวาระที ่3 ทีไ่ดร้ับ
อนมุติัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น และ GOLD จะด าเนินการเสนอวาระที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ  
บริษัทฯ มีมติอนมุติั ต่อที่ประชุมวิสามญัผถืุอหุ้นของ GOLD เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป และบริษัทฯ จะ
ลงคะแนนเสียงอนมุติัการเขา้ท ารายการซ่ึงทีป่ระชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีมติอนมุติั ในการประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ของ GOLD ต่อไป 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

 บริษัทฯ จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 
17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57  
ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  โดยขอให้ศกึษาข้อมลูเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง
แสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงั
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทตามเอกสารแนบ 
10   

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงั
มีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12 พร้อม
เอกสารประกอบมายงั เลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 22  ปาร์คเวนเชอร์  อีโคเพล็กซ์ 
เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 
ธันวาคม 2558 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนั
ประชุม ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ และเน่ืองจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ
ครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามแบบท่ีก าหนดไว้มาแสดงใน
วนัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 9 
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 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
      
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
                               (นายวรวรรต ศรีสอ้าน)         
      กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 


