รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550
ของ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หองซาลอน เอโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
เวลา 14.00 น.
นายเลื่อน กฤษณกรี ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา
บริษัทฯ มีผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ทั้งหมดจํานวน 2,664 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น
จํานวน 1,970,404,930 หุน ในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุน กรรมการผูบริหารของบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายเขารวมประชุมดังนี้
 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมมี 9 คน (บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 8 คนจาก 12 คน
เขารวมประชุม) โดยมีรายชื่อดังนี้
นายเลื่อน
รศ. มานพ
นายเดช
นายบรรยง
นายวิฑูรย
นายชนินท
นายกฤษฎา
นายกษมา
นายภูม

กฤษณกรี
พงศทัต
บุลสุข
พงษพานิช

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน/
กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง
วองกุศลกิจ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง/กรรมการ
พัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
วองกุศลกิจ
กรรมการ/กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล
มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ
บุณยคุปต
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการเงินและ
บริหารความเสี่ยง
โอสถานนท
รองกรรมการผูจัดการ สายบริหารเงินฯ

 ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย LS Horizon Limited ที่เขารวมสังเกตการณประชุมและสังเกตการณ
ตรวจนับคะแนนการลงมติของที่ประชุม มี 1 คนคือ นางสาวพนิดา วองศรียานนท
 จํ า นวนผู ถื อ หุ น ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง สิ้ น ณ เวลาเริ่ ม ประชุ ม 136 ราย และนั บ เป น จํ า นวนหุ น รวมทั้ ง สิ้ น
1,472,793,059 หุน หรือ เทากับ 74.75 % โดยแยกเปน
- จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง
57 ราย เปนจํานวนหุนรวม 12,095,425 หุน
- จํานวนผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ 79 ราย เปนจํานวนหุนรวม 1,460,697,634 หุน
(มีผูถือหุนจํานวน 11 ราย มอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) ทั้งนี้มีผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน
ผูถือหุนที่มอบฉันทะดังกลาวทั้งสิ้น 18 ราย
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ดั ง นั้ น มี ผู ถื อ หุ น มาประชุ ม กั น ไม น อ ยกว า 25 ราย และมี จํ า นวนหุ น เกิ น กว า หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนหุ น
ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
ตอมาประธานไดมอบหมายใหนายวิบูลย ชัยศุจยากร เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม
และลงมติ ดังนี้
• หนึ่งหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียง
• ประธานจะใหผูถือหุนลงมติในแตละวาระโดยเปดเผย
• ผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในวาระใด สามารถยกมือสงมอบบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่
ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนในสวนนี้ กรณีที่ไมมีผูถือหุนยกมือ ถือวาผูถือหุนดังกลาวเห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการ ทั้งนี้เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทานไว
เปนหลักฐานดวย
• ประธานจะแจงผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจํานวนหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
หลังจากนั้น จึงเริ่มประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550

ประธานแจงวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2550 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
ลงมติ
คะแนนเสียง
%
เห็นดวย
1,472,793,059 หุน
100 %
ไมเห็นดวย
-ไมมี0%
งดออกสียง
-ไมมี0%
วาระที่ 2.

พิ จ ารณาอนุมั ติก ารซื้อและรับ โอนกิจ การ รวมทั้งลู กจาง สินทรั พย และหนี้ สินทั้ งหมดจากบริษั ท
เอราวัณ เพลินจิต จํากัด

ประธานแจงวา การพิจารณาวาระนี้มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2 ที่จัดสงแกผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนนี้ และไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
สรุปสาระสําคัญของรายการใหผูถือหุนทราบ (ตามเอกสารแนบทายรายงานประชุม)
หลั งจากนั้ นประธานเสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การซื้ อและรั บโอนกิ จการทั้ งหมด ซึ่ งได แก
สินทรัพยและหนี้สินทั้งหมดที่ใชในการประกอบกิจการของบริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด (“EPC”) ซึ่งปรากฏตามงบ
การเงินและรายการสินทรัพยและหนี้สินของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด รวมถึงอสังหาริมทรัพยของ EPC สิทธิการเชาที่ดิน
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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ของ EPC อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิตาง ๆ เชน สิทธิในลูกหนี้ และสินทรัพยอื่น ๆ ลูกจาง และภาระ
หนี้สินทั้งหมดของ EPC ทั้งนี้ ใหกําหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเปนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จะกําหนด
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ดินที่สําคัญประกอบดวย
-

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร (ตึกสูง 24 ชั้น และชั้นใตดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

-

อาคารโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (ตึกสูง 23 ชั้นและชั้นใตดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 4
ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

-

สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2647, 4310, 5438,
5440, 22249, 22250 และ 13990 ตําบลคลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอพระโขนง (บางกะป)
กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ดิน 5 ไร 2 งาน 75.6 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเชาสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม
2568

-

สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ บนโฉนดที่ดินเลขที่
13981, 13982, 13983, 13984, 13985 และ 13986 ตําบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอ
พระโขนง กรุงเทพมหานครรวมจํานวนเนื้อที่ดิน 4 ไร 2 งาน 44.3 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเชาสิ้นสุด
วันที่ 23 มกราคม 2588

โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวขางตนตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา
24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะ
กําหนด ซึ่งบริษัทฯ และ EPC จะไดรวมกันกําหนดราคาที่แนนอนตอไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สินทรัพยตามที่
กลาวมีมูลคาประมาณ 3,633 ลานบาท และหนี้สินตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 2,342 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2550 มูลคาตามบัญชีสินทรัพยสุทธิของ EPC ดังกลาวประมาณ 1,291 ลานบาท)
ทั้งนี้ การชําระราคาจะชําระราคาตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30
กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด โดยในวันรับโอน
กิจการบริษัทฯ จะชําระเงินใหแก EPC เทากับมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30
กันยายน 2550 หรือ วันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บ ริห ารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด และจะมี การ
ปรับปรุงราคาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งตามมูลคาตามบัญชี ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด ที่จะไดมีการตรวจสอบและยืนยันบัญชีของ EPC ตอไป
โดยบริษัทฯ จะชําระมูลคาสินทรัพยเพิ่มเติม (ในกรณีที่มูลคาสุทธิตามบัญชีที่ไดรับการตรวจสอบและยืนยันมีมูลคาสูง
กวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ จายแก EPC ในวันรับโอนกิจการ) หรือบริษัทฯ จะไดรับคืนมูลคาสินทรัพยที่ชําระเกินไป (ใน
กรณีที่มูลคาสุทธิตามบัญชีที่ไดรับการตรวจสอบและยืนยันมีมูลคาต่ํากวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ จายแก EPC ในวันรับ
โอนกิจการ) แลวแตกรณี
นอกจากนี้ ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว มี
อํานาจในการเจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สงมอบ เอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อและรับโอน
กิจการขางตน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดราคาซื้อกิจการที่แนนอน การติดตอ เจรจา ตกลง ลงนาม สงมอบ
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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เอกสาร และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคูสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่จะขายหรือโอน
รวมทั้งการขอความยินยอมจากคูสัญญา และ/หรือ บุคคลดังกลาว รวมทั้งดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับ
การซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวจนเสร็จการ การแกไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวของที่จะตองเปดเผย การ
เปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของ การใหถอยคํา ขอความ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และการเจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลง
นาม สงมอบ เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ดินที่จะซื้อ
หรือรับโอนกับกรมที่ดินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวได
ทุกประการ รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการใด ๆ ดังกลาว
ขางตน
ตอจากนั้นผูถือหุนรายหนึ่งไดสอบถามถึงผลประกอบการของ EPC ในปที่ผานมาเปนอยางไรและมี
โครงสรางภาระหนี้สินเปนอยางไร
รองกรรมการผูจัดการ สายบริหารเงินฯ ไดรายงานวา ผลประกอบการของ EPCมาจากผลประกอบการ
ของโรงแรมเจดับบลิวแมริออท และอาคารเพลินจิตเซ็นเตอรซึ่งมีรายไดและกําไรสุทธิในป 2549 เทากับ1,440 ลาน
บาท และ 323.ลานบาท ตามลําดับ สําหรับภาระหนี้สินของ EPCนั้นปจจุบันมีหนี้สินสวนใหญเปนหนี้เงินกูจาก
สถาบันการเงินประมาณ 1,650 ลานบาท
ผูถือหุนรายหนึ่งไดเสนอวา ขอความ “กําหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเปนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือ
วันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จะกําหนด” นั้นไมควรมอบใหประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูมีอํานาจกําหนดเพียงคนเดียว ควรเพิ่มเติมใหคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการเปนผูมอี ํานาจกําหนดดวย
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา การกําหนดเงื่อนไขในเรื่องเวลาดังกลาว
นั้นเนื่องจากอาจจะมีปจจัยภายนอกที่มีโอกาสทําใหจําเปนตองเลื่อนกําหนดการวันทํารายการออกไปโดยไมมีประเด็น
กระทบกับทางธุรกิจแตอยางไร คณะกรรมการจึงไดมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญเปนผูกําหนดในเรื่องนี้ได อยางไรก็ตามประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดเสนอ ประธาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมขอความตามที่ผูถือหุนไดนําเสนอนั้นเปนดังนี้
“กําหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเปนวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญและ/หรือประธานกรรมการ จะกําหนด”
หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯไดแจงที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 55 ราย จึง
มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจํานวน 53,934,704 หุน ดังนั้น จํานวนผูถือหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
นี้และวาระตอไปมี 187 ราย และจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงมีจํานวนทั้งสิ้น 1,526,727,763 หุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติใหซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งไดแก สินทรัพยและ
หนี้สินทั้งหมดที่ใชในการประกอบกิจการของ EPC รวมถึงอสังหาริมทรัพยของ EPC สิทธิการเชาที่ดิน
ของ EPC อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิตาง ๆ เชน สิทธิในลูกหนี้ และสินทรัพยอื่น ๆ
ลูกจาง และภาระหนี้สินทั้งหมดของ EPC ตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ สิ้นวันทําการ เวลา
24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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ใหญจะกําหนด รวมทั้งอนุมัติการมอบอํานาจและการเพิ่มเติมขอความตามที่นําเสนอดังกลาวทุก
ประการดวยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
ลงมติ
คะแนนเสียง
%
เห็นดวย
1,526,727,263 หุน
99.999 %
ไมเห็นดวย
-ไมมี0%
งดออกสียง
500 หุน
0.001 %
วาระที่ 3.

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. (วัตถุประสงค)

ประธานแถลงวา ตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอราวัณ
เพลินจิต จํากัด (“EPC”) ในวาระกอนนั้น ซึ่ง EPC ผูขายและโอนกิจการนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมดวย ดังนั้น เพื่อ
รองรับการประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัท ฯ ใหครบถวนสมบูร ณ จึงเห็นควรใหนําเสนอใหที่ประชุม ผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีก 1 ขอ จาก
ทั้งหมด 48 ขอ รวมเปน 49 ขอ เพื่อใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนี้
“(49) ประกอบกิจการฉาย หรือใหบริการเทป หรือวัสดุโทรทัศน”
หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯไดแจงที่ประชุมวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 3 ราย จึงมี
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจํานวน 609 หุน ดังนั้น จํานวนผูถือหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้มี 190
ราย และจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงมีจํานวนทั้งสิ้น 1,526,728,372 หุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัท
ฯ ตามที่ประธานเสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้
ลงมติ
คะแนนเสียง
%
เห็นดวย
1,526,728,372 หุน
100 %
ไมเห็นดวย
-ไมมี0%
งดออกสียง
-ไมมี0%
วาระที่ 4.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.00 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายเลื่อน กฤษณกรี )

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัทผูบันทึก
( นายวิบูลย ชัยศุจยากร )
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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เอกสารแนบทายรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
สาระสําคัญของการซื้อและรับโอนกิจการ รวมทั้งลูกจาง สินทรัพย และหนี้สินทั้งหมดจากบริษัท
เอราวัณ เพลินจิต จํากัด สรุปไดดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่ซื้อขายโอนกิจการ

:

1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด

2. ผูตกลงเขาทํารายการ
ชื่อ

ความสัมพันธ

ผูซื้อ : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (“ERAWAN”) เปนบริษัทแมของบริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด
ผูขาย : บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด (“EPC”)
เป น บริ ษั ท ย อ ย โดย ERAWAN ถื อ หุ น ร อ ยละ
99.99% ของหุนทั้งหมด
3. รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยที่ซื้อขาย
3.1) สินทรั พยทั้งหมดที่ใชในการประกอบกิจการของ EPC รวมถึงอสังหาริ มทรั พย สิทธิการเชาที่ดิน (ตาม
รายละเอียดในวรรคถัดไป) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิตาง ๆ เชน สิทธิในลูกหนี้ และสินทรัพย
อื่น ๆ ตามมูลคาตามบัญชีของกิจการ (ยกเวนสวนที่ตีราคาเพิ่มของสินทรัพยถาวร) ของ EPC ณ เวลา 24.00 น.
ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สินทรัพยตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 3,633 ลานบาท)
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ดินที่สําคัญประกอบดวย
- อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร (ตึกสูง 24 ชั้น และชั้นใตดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- อาคารโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (ตึกสูง 23 ชั้นและชั้นใตดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 4 ถนน
สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2647, 4310, 5438, 5440,
22249, 22250 และ 13990 ตําบลคลองตัน (บางกะปฝงใต) อําเภอพระโขนง (บางกะป) กรุงเทพมหานคร
รวมเนื้อที่ดิน 5 ไร 2 งาน 75.6 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเชาสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568
- สิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งอาคารโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 13981,
13982, 13983, 13984, 13985 และ 13986 ตําบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝงเหนือ) อําเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานครรวมจํานวนเนื้อที่ดิน 4 ไร 2 งาน 44.3 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเชาสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม
2588
3.2) ภาระหนี้สินทั้งหมดของ EPC ตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน
2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2550 หนี้สินตามที่กลาวมีมูลคาประมาณ 2,342 ลานบาท)
นอกจากนี้ ERAWAN ตองรับโอนลูกจางทั้งหมดของ EPC ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใด
ตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 EPC มี
ลูกจางประจําและชั่วคราวรวม 817 คน)
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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และหลังจาก EPC โอนกิจการทั้งหมดใหกับ ERAWAN แลว EPC จะดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ
และดํ าเนินการชําระบัญ ชีภายในรอบระยะเวลาบัญ ชีที่ไดมีการโอนกิจ การ ทั้งนี้ หาก EPC ได
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ และชําระบัญชีกับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว ERAWAN
จะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป
4. มูลคาสินทรัพยที่ซื้อขายและรายละเอียดการชําระราคา
ราคาซื้อขาย : เทากับมูลคาสุทธิตามบัญชี (รายการสินทรัพยตามขอ 3.1 หักดวยหนี้สินตามขอ 3.2 ดังกลาว) ของ
EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญจะกําหนด โดยบริษัทฯ และ EPC จะทําการปรับปรุงราคาซื้อขายสินทรัพยเมื่อไดมีการตรวจสอบ
และยืนยันมูลคาสุทธิตามบัญชีของ EPC ตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะชําระมูลคาสินทรัพยเพิ่มเติม (ในกรณีที่มูลคาสุทธิ
ตามบัญชีที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ จายแก EPC ในวันรับโอนกิจการ) หรือ
บริษัทฯ จะไดรับคืนมูลคาสินทรัพยที่ชําระเกินไป (ในกรณีที่มูลคาสุทธิตามบัญชีที่ไดรับการตรวจสอบยืนยันมี
มูลคาต่ํากวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ จายแก EPC ในวันรับโอนกิจการ) แลวแตกรณี (ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของ EPC ดังกลาวประมาณเทากับ 1,291 ลานบาท)
การชําระราคา : บริษัทฯ จะชําระราคาตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30
กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด และจะมีการ
ปรับปรุงราคาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเปนไปตามมูลคาตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่
30 กันยายน 2550 ที่ไดมีการตรวจสอบบัญชีแลวอีกครั้งหนึ่ง
5. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาของสิ่งตอบแทน
กําหนดราคาซื้อขายตามมูลคาสินทรัพยและหนี้สินตามบัญชีของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550
หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะกําหนด ตามที่กลาวในขอ 3.1 และขอ
3.2
6. ขอดีและขอเสียที่เกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการ
ขอดี :
1).การจายเงินปนผล : หลังจากการซื้อและรับโอนกิจการจาก EPC ERAWAN จะสามารถรับรูกําไรโดยตรงจาก
การดําเนินงานของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ และจากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร แทนที่จะเปนการ
รั บ รู ส ว นแบ ง กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ว นได เ สี ย ทํ า ให ฐ านกํ า ไรที่ นํ า มาใช ใ นการจ า ยเงิ น ป น ผลไม
เปลี่ยนแปลงหลังการที่ไดมีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีในสวนงบการเงินเฉพาะของ ERAWAN ใหเลิกมีการ
รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
2).การหักรายจายที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ : ปจจุบัน ERAWAN เปนบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมีรายไดหลักจากเงินปน
ผลจากบริษัทยอย ดังเชน EPC ทําให ERAWAN ไมสามารถนําคาใชจายที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนทางดานภาษี
ไดอยางเต็มที่ ดังนั้น การที่ ERAWAN รับโอนกิจการจาก EPC จะทําให ERAWAN มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน และสามารถนําคาใชจายของบริษัทฯ มาใชประโยชนทางดานภาษีไดอยางเต็มที่
3).ลดรายการระหวางกัน : ปจจุบัน EPC มีความจําเปนในการกูยืมเงินจาก ERAWAN เพื่อนํามาใชในการดําเนิน
กิจการ ดังนั้น เมื่อ ERAWAN รับโอนกิจการจาก EPC แลว จะไมมีความจําเปนในการทําธุรกรรมการกูยืมเงิน
กันระหวางบริษัทกับ EPC อีกตอไป อันจะมีผลเปนการลดประเด็นปญหาทางดานภาษีอากรวาดวยการคิด
ดอกเบี้ยระหวางบริษัทในเครือในอนาคต
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)
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ขอเสีย :
1).ในอนาคต หากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายกิจการที่รับโอนจาก EPC โดยไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
ดังเชน กรณีการโอนกิจการทั้งหมดแลว บริษัทฯ จะตองขายสินทรัพยที่เกี่ยวของกับกิจการดังกลาวแทนที่จะ
ขายหุนที่บริษัทฯ ถืออยูใน EPC อันเปนการเพิ่มภาระทางภาษีอากร เนื่องจากการโอนทรัพยสินบางประเภท
เชน อสังหาริมทรัพยจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งยังมีภาระในการดําเนินการ
จดทะเบียนการโอนดวย
2).บริษัทฯ อาจจะตองมีการตัดจําหนายคาความนิยมที่คงเหลือทั้งหมดจากเงินลงทุนใน EPC สําหรับงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ
7. ผลประโยชนที่คาดวานาจะเกิดกับบริษัทฯ
เพื่อปรับโครงสรางของกลุมบริษัท ERAWAN ใหมีความเหมาะสมดียิ่งขึ้น
8. แหลงเงินทุนที่ใชซื้อสินทรัพย
ERAWAN จะใชเงินทุนหมุนเวียนและเงินกูระยะสั้นในการซื้อสินทรัพยจาก EPC โดย EPC จะนําเงินที่ไดรับ
นั้นคืนทุนให ERAWAN ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทแลว
9. เหตุผลของการเลิกกิจการ EPC
1. เพื่อคงฐานกําไรที่นํามาใชในการจายเงินปนผลใหไมเปลี่ยนแปลงหลังการที่ไดมีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี
2. การหักรายจายที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
3. ลดรายการระหวางกัน
10. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
เห็นชอบกับการทํารายการดังกลาวเพื่อปรับโครงสรางของกลุมบริษัท ERAWAN
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2007 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ไดเห็นชอบการ
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือ บุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว มีอํานาจในการเจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สงมอบ เอกสารและสัญญา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการขางตน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดราคาซื้อกิจการที่แนนอน
การติดตอ เจรจา ตกลง ลงนาม สงมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคูสัญญา และ/หรือ บุคคลที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินที่จะขายหรือโอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากคูสัญญา และ/หรือ บุคคลดังกลาว รวมทั้ง
ดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกลาวจนเสร็จการ การแกไขเปลี่ยนแปลง
สารสนเทศที่เกี่ยวของที่จะตองเปดเผย การเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของ การใหถอยคํา ขอความ ตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการเจรจา แกไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม สงมอบ เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ดินที่จะซื้อหรือรับโอนกับกรมที่ดินหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินการ
อื่นใดอันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการดังกลาวไดทุกประการ รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือ ถอดถอน
ผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการใด ๆ ดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต อ ไป เนื่ อ งจากการซื้ อ และรั บ โอนกิ จ การดั ง กล า วเข า ข า ยการซื้ อ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลง) ซึ่งบริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 (30 ส.ค.50)

