
สิงทส่ีงมาดว้ย 1 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 1) 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครังท ี1/2562  
บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน)  

ประชุมวันศุกรท์ ี19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องแอทธนีิ คริสตัล ฮอลล ์(ชัน 3 ฝังแอทธินี ทาวเวอร)์ 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซซ์ูรี คอลเล็คชนั โฮเทล 

เลขท ี61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------- 
 

เริมประชุม เวลา 10:00 น.  

นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทปีระธานในทปีระชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทีไดเ้ขา้ร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครงัท ี

1/2562 ของบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ในวนันี เป็นไปตามมติทีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครงัที 

5/2561-2562 ซึงประชุมเมือวันที 6 มิถุนายน 2562 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระทีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้รว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 

ในวนัศกุรท์ ี21 มิถนุายน 2562 (Record Date) 

ประธานฯ แจง้ต่อทีประชมุว่า บรษิัทมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นเงินทงัสิน 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจาํนวนหุน้

ทงัหมดทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุจาํนวน 1,911,926,537 หุน้ จากผูถื้อหุน้ทงัหมดจาํนวน 10,205 ราย โดยในการประชมุวิสามญัผู้

ถือหุน้ ครงัที 1/2562 นี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 222 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากับ 8,701,529 หุน้ และมีผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชมุแทนผูถื้อหุน้ จาํนวน 263 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 1,431,210,672 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเอง

และโดยการรบัมอบฉันทะทงัสิน จาํนวน 485 ราย ถือหุน้รวมกันทงัหมด 1,439,912,201 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.3121 ของจาํนวน

หุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ซงึมีจาํนวนผูถื้อหุน้เกินกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมดของบริษัท ถือว่าครบองคป์ระชุมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 รวมทงัฉบับแกไ้ขเพิมเติม (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจาํกัด”) มาตรา 103 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 โดยก่อนทีจะ

เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร ทีปรกึษาทางการเงินอิสระ และทปีรกึษากฎหมาย 

ทไีดเ้ขา้รว่มประชมุในครงันี ดงันี  

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายปณต สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 

4. นายธิติพนัธุ ์ เชือบญุชยั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

5. นายสวุิทย ์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายนรรตัน ์ ลิมนรรตัน ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

8. นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

กรรมการทเีขา้ประชมุมีจาํนวน 8 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการทงัหมด 
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กรรมการทไีม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
         - ไม่มี – 

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุม 

1. นายกาํพล ปญุโสณี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 

2. นายกรธวชั กิงเงิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจทไีม่เกียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

3. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิาร 

4. นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 

5. นายพรชยั เกตจุินากลู เลขานกุารบรษิัท 

ทปีรึกษาทางการเงนิอิสระ 
1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร จากบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

2. นางวนัทนา  เพชรฤกษว์งศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ จากบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ทปีรึกษากฎหมายทเีข้าร่วมประชุม 

1. นายวรฐ วนการโกวิท ทปีรกึษากฎหมายจากบรษิัท วรฐ ทีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

2. นายอภิศกัด ิ พิชิตการคา้ ทปีรกึษากฎหมายจากบรษิัท วรฐ ทปีรกึษาธุรกิจ จาํกดั ซงึทาํหนา้ทเีป็นผูต้รวจสอบ

การนบัคะแนน ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน 

  

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแจงขนัตอนการประชมุและวิธีปฏิบตัิในการออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทราบ ดงันี 

1. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ทีตนถือ  โดยใหน้บัหนึงหุน้

ต่อหนึงเสียง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผูถื้อหุน้ท่านใดทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดทไีม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิตามทีเสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดทีไม่เห็นด้วยหรือประสงคง์ดออกเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย 

หรือประสงคง์ดออกเสียงทาํเครืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนน และขอให้

ท่านผูถื้อหุน้ยกมือขนึเพอืใหเ้จา้หนา้ทเีก็บบตัรลงคะแนนเพือนาํไปตรวจนบัคะแนน สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีออกเสียงเห็น

ดว้ยขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนเจา้หนา้ทีหลงัเสร็จสินการประชุมเพือประโยชนใ์นการตรวจสอบ

คะแนนเสียงและเพอืใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

4. การนบัคะแนนเสียงในทปีระชุม จะนบัตามวาระการประชมุทีละวาระ ตามใบลงคะแนนทีผูถื้อหุน้ไดส่้งมอบใหก้ับ

เจา้หนา้ที เพือนาํไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ 

แบบ ค. ซงึผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าวไดน้าํส่งใหก้บัเจา้หนา้ทบีนัทึกคะแนนไวแ้ลว้ โดยบริษัทจะนาํคะแนนเสียงทไีม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดทีเขา้ร่วมประชุม และส่วนทีเหลือจะถือเป็นคะแนน

เสียงทเีห็นดว้ยในวาระนนัๆ 
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5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีกําหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2562 แบ่ง

ออกเป็น 

5.1 วาระที 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 จาํนวนเสียงทีตอ้ง
ใชเ้พือผ่านมติ คือ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทังนี บริษัทจะ
คาํนวนฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมีสิทธิออกเสียงทไีดล้งคะแนนเห็นดว้ย
และไม่เห็นดว้ยเท่านนั โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทีงดออกเสียงและบตัรเสีย 

5.2 วาระที 2 พิจารณาอนุมัติการจาํหน่ายหุน้สามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด 
(มหาชน) ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัยท์งัหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี 
(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และการมอบอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ทีเกียวขอ้งกับการจาํหน่ายหุน้
สามัญดังกล่าว จาํนวนเสียงทีตอ้งใช้เพือผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย ทงัน ีบรษิัทจะ
คาํนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทังหมดทีมาประชุมซึงมีสิทธิออกเสียงทีไดอ้อก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยไม่รวมคะแนนเสียงของบตัรเสีย อนึง วาระที 2 มีผูถื้อหุน้ทีมี

ส่วนไดเ้สียซงึไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ไดแ้ก่ บรษิัท อเดลฟอส จาํกดั ซงึถือหุน้บริษัทจาํนวน 

1,033,210,305 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.04 และ บริษัท สิริภักดีธรรม จาํกัด ซึงถือหุ้นบริษัทจาํนวน 

228,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.97 

6. กรณีทถืีอเป็นบตัรเสีย 

6.1 บตัรลงคะแนนทีมีการทาํเครืองหมายเกินกว่าหนึงประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้การลงคะแนนเสียงของ

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศทแีต่งตงัให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

6.2 การแกไ้ขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามกาํกบั 

6.3 บตัรลงคะแนนทลีงคะแนนเกินกว่าเสียงทมีีอยู่ 

7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็นใน

ประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนันตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีตอ้งการซกัถามหรือ  

แสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ชือและนามสกลุใหท้ีประชมุทราบดว้ยทกุครงั เพอืการบนัทึกรายงานการประชมุ 

8. สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมภายหลงัการประชุมเรมิขึนแลว้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทมีาเขา้รว่มประชมุทนัและวาระทเีหลืออยู่เท่านนั  
 

 ทงันี เพือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิทีดีในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญใหผู้้

ถือหุน้เป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกับทีปรกึษากฎหมาย โดยมีผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนผูถื้อหุน้ 1 

ท่าน คือ นางสาวสวุดี บุพพณัหสมยั ร่วมเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกับนายอภิศกัดิ พิชิตการคา้ ที
ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท วรฐ ทีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั   
 

ประธานฯ เสนอใหท้ปีระชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี 
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วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ครังที 40 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 17 

มกราคม 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ครงัที 40 ซึง

ประชุมเมือวนัพฤหัสบดีที 17 มกราคม 2562 และบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทังเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท www.univentures.co.th แลว้ โดยมีรายละเอียด

ตามสาํเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชญิประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงั

นแีลว้ ทงัน ีคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 ไดบ้นัทึกไวถ้กูตอ้งแลว้ จึงเห็นควร

เสนอใหท้ปีระชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเกียวกบัวาระนี 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเกียวกบัวาระนี 

ทปีระชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัท ี40 ซงึประชมุเมือวนัพฤหสับดีท ี17 

มกราคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทมีาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 1,440,336,656 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน 32 เสียง 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง 

  ประธานฯ กล่าวต่อทปีระชมุว่า เนอืงจากการพิจารณาวาระท ี2 มีกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าว จาํนวน 
5 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช นายฐาปน สิริวฒันภกัดี นายปณต สิรวิฒันภกัดี นายธิติพนัธุ ์เชือบญุชยั และ นายสิทธิ
ชยั ชยัเกรียงไกร ดงันนั เพอืความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี กรรมการ 5 ท่าน ขอออกจากหอ้งประชุม 
และขอมอบหมายใหน้ายสวุิทย ์จินดาสงวน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระที 2  

  จากนนั กรรมการทมีีส่วนไดเ้สียในวาระไดอ้อกจากหอ้งประชมุ 

  เมือกรรมการทงั 5 ท่านออกจากหอ้งประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้แสดงความเป็นห่วงกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่เป็น
ประธานในทีประชุมในวาระนี ซึงอาจมีประเด็นในทางกฎหมายได  ้ทีประชุมจึงเห็นควรใหน้างสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ ทาํหนา้ทีประธานทีประชุมในการประชุมวาระที 2 ต่อไป เพือใหก้ารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงันี
ดาํเนินการไปดว้ยความเรียบรอ้ยและราบรืน 

  เจา้หนา้ทีบริษัทเชิญประธานกรรมการกลบัเขา้หอ้งประชุม เพือทาํหนา้ทีประธานทีประชุมตามความเห็นของที
ประชมุผูถื้อหุน้ 

  นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการกลบัเขา้มายงัหอ้งประชมุ และกล่าวต่อทปีระชมุว่าจะทาํหนา้ทีประธานที
ประชมุโดยจะไม่แสดงความเห็นต่อทปีระชมุในการพิจารณาวาระท ี2 เนอืงจากมีส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าว 
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วาระท ี2 พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) ผ่านการทาํคําเสนอซือหลักทรัพยท์ังหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร ์พร็อพ
เพอรต์ี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และการมอบอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการ
จาํหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมว่า บุคคลทีจะใหข้อ้มลู คาํอธิบาย การวิเคราะห์ และการใหค้วามเห็นซงึเกียวขอ้งกับ

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายหุน้สามญัในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) (“GOLD”) ผ่านการ

ทาํคาํเสนอซือหลักทรพัยท์ังหมดของกิจการโดยสมคัรใจของบริษัท เฟรเซอร ์พร็อพเพอรต์ี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“FPT”) 

เพอืเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย นายวรวรรต ศรีสอา้น กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นาย

กาํพล ปุญโสณี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ และทีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท

หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) โดยขอใหผู้ถื้อหุน้รบัฟังการนาํเสนอ

ขอ้มลูต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการจากผูบ้ริหารของบริษัทและทปีรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ลว้เสร็จ จากนนั จึงจะเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นต่อไป 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ นาํเสนอขอ้มลูทีมาของรายการ การทาํรายการตาม

คาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์และภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ใหท้ปีระชมุรบัทราบ สรุปดงันี 

1. ทีมาในการทาํรายการ  เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 FPT แจ้งตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) เกียวกับการเขา้ซือกิจการของ GOLD โดยการทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการโดยสมคัรใจ (Voluntary 

Tender Offer) ในราคา 8.50 บาท/หุน้ และไดย้ืนคาํเสนอซือหลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) เมือวนัที 4 มิถนุายน 2562 เพือทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของ GOLD จากผูถื้อ

หุน้ทกุรายของ GOLD  ทงันี บริษัทซงึเป็นผูถื้อหุน้ GOLD จาํนวนรวมทงัสิน 912,829,675 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.28 ของหุน้ที

ออกและจาํหน่ายแลว้ทังหมดของ GOLD ไดจ้ัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 5/2561-2562 เมือวันที 6 มิถุนายน 

2562 โดยกรรมการทีมีสว่นไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ และทปีระชมุมีมติเห็นชอบใหบ้รษิัทจาํหน่ายหุน้สามญัใน GOLD ทงัหมดที

บริษัทถืออยู่ใหก้ับ FPT ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัย์ และมีมติให้นาํเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 ของ

บรษิัท เพอืพจิารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการ 

2. ขอ้มลูสินทรพัยท์ีเสนอทาํรายการ  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด (มหาชน) ธุรกิจ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทนุจดทะเบียน 11,037,670,000 บาท จาํนวน 2,323,720,000 หุน้ มลูค่าทตีราไว ้4.75 บาท/หุน้ 

3. รายละเอียดการทาํรายการตามคาํเสนอซอืหลกัทรพัย ์ 

o วัตถุประสงค์ : พิจารณาการขายหลักทรัพย์ทังหมดของ GOLD ผ่านการทําคาํเสนอซือหลักทรัพย์

ทงัหมดของ GOLD โดยสมคัรใจ ของ FPT  

o ผูท้าํคาํเสนอซอื : FPT 

o ผูร้บัคาํเสนอซอื : ผูถื้อหุน้ของ GOLD ทกุราย 

o ราคาเสนอซือ : 8.50 บาทต่อหุน้ (เป็นราคาสดุทา้ยทีจะไม่เปลียนแปลงอีก) 

o มลูค่ารายการ : 19,751,620,000 บาท (โดยบริษัทถือหุน้ GOLD จาํนวน 912,829,675 หุน้ รวมมลูค่า 

7,759,052,237.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.28 )  

o ระยะเวลารบัซือ : วันที 5 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2562 (สามารถยกเลิกเจตนาขายไดภ้ายในวันที 2 

กรกฎาคม 2562) 

o วนัชาํระราคา : วนัที 14 สิงหาคม 2562 
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4. ประเภทและขนาดรายการ  เป็นรายการจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑก์าํไร

สทุธิ เท่ากับรอ้ยละ 94.88  เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซงึสินทรพัยป์ระเภทที 1 คือ มีขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 50 และเขา้

ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกันทีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) นอกจากนี ยังเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการ

บางส่วนทีสาํคัญใหแ้ก่บุคคลอืน ทีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมผู้ถือหุน้ ตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีีการแกไ้ขเพิมเติม) อีกดว้ย ดงันนั บรษิัทมีหนา้ทตีอ้งปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพอืขออนมุตัิการเขา้ทาํรายการ โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากทปีระชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทมีาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย 

5. ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 

5.1 กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในฐานะ Investment Holding Company ในลักษณะ Venture Capital 

โดยในช่วงทผ่ีานมาจนถึงปัจจบุนั บรษิัทมีการเขา้ลงทนุใน 3 ธุรกิจ คือ  

(1) ธุรกิจอสังหาริมทรพัย  ์ประกอบดว้ย การเข้าลงทุนในบริษัท 8 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษัท แกรนด  ์ยูนิตี 

ดิเวลล็อปเมนท ์จาํกัด (“GRAND UNITY”) ธุรกิจคอนโดมิเนียม เขา้ลงทุนปี 2544 – ปัจจุบนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 100 (2) บริษัท สิร ิ

เวนเจอร ์จาํกัด ธุรกิจคอนโดมิเนียม เข้าลงทุนในปี 2545 - 2549 โดยถือหุ้นรอ้ยละ 49 (3) บริษัท เอส ยู เอ็น แมเนจเม้นท ์จาํกัด 

ธุรกิจรีเทล เขา้ลงทุนปี 2545 – 2552 โดยถือหุน้รอ้ยละ 19 (4) กองทนุรวมกินรี ธุรกิจคอนโดมิเนียม เขา้ลงทุนปี 2546 – 2556 โดยถือ

หุน้รอ้ยละ 98.88 (5) บริษัท ปรญิ เวนเจอร ์จาํกัด ธุรกิจโครงการแนวราบ เขา้ลงทุนปี 2548 – 2553 โดยถือหุน้รอ้ยละ 49 (6) บริษัท 

เลิศรฐัการ จาํกัด อาคารปารค์เวนเจอร ์เขา้ลงทุนปี 2550 – 2559 และไดข้ายอาคารใหแ้ก่ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์

โดยถือหุน้รอ้ยละ 100 (7) บริษัท แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกัด โรงแรมโมเดน่า บุรีรมัย ์เขา้ลงทุนในปี 2561 – ปัจจุบนั โดย

ถือหุน้รอ้ยละ 60 และ (8) GOLD โครงการแนวราบ เขา้ลงทนุในปี 2555 – ปัจจบุนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 39.28  

(2) ธุรกิจทีเกียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัย ์ประกอบดว้ย การเขา้ลงทุนในบริษัท 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษัท 

ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จาํกดั ธุรกิจ Security & Building Solutions เขา้ลงทนุในปี 2530 – ปัจจบุนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 100 (2) บริษัท อะ

เฮดออล จาํกดั ธุรกิจ Equipment Distribution & Installation เขา้ลงทนุในปี 2560 – ปัจจุบนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 80 และ (3) บริษัท 

สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์จาํกัด (มหาชน) (“STI”) ธุรกิจ Project Management & Construction Management เขา้ลงทุนในปี 2559 – 

ปัจจบุนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 28.56 

(3) ธุรกิจอืน ประกอบดว้ย การเข้าลงทุนในบริษัท 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษัท ไทย-ไลซาท จาํกัด (“TL”) 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสังกะสีออกไซด  ์เขา้ลงทุนในปี 2523 – ปัจจุบัน โดยถือหุน้รอ้ยละ 100 (2) บริษัท เอสโก ้เวนเจอร ์จาํกัด 

ธุรกิจพลงังาน เขา้ลงทุนในปี 2548 – ปัจจุบัน โดยถือหุน้รอ้ยละ 79 และ (3) บริษัท เอ็กซเ์ซลเลน้ท ์เอ็นเนอยี อินเตอรเ์นชนัแนล 

จาํกดั ธุรกิจพลงังาน เขา้ลงทนุในปี 2550 – ปัจจบุนั โดยถือหุน้รอ้ยละ 30.59 

5.2 กลยุทธ์องค์กร บริษัทมองตนเองเป็น Opportunistic Investment Company ทีมองหาโอกาสในการเข้า

ลงทุนและการไดร้บัผลตอบแทนทีเหมาะสม รวมทัง พิจารณาเรือง Optimization ในการไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากเม็ดเงินทีลงทุนไป 

เช่น การลงทนุใน TL ทีเมือเรมิก่อตงัโรงงานมีกาํลงัการผลิตเพียง 2,400 ตนัต่อปี ปัจจบุนั TL เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายสงักะสีรายใหญ่

ทีมีกําลังการผลิต 22,000 ตันต่อปี และมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากกว่ารอ้ยละ 50  เมือบริษัทขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจ

อสังหาริมทรพัย  ์บริษัทไดเ้พิมความหลากหลาย (Diversification) ในการลงทุน โดยการเขา้ลงทุนในกิจการต่างๆ ตามข้อมูลทีได้

นาํเสนอมาก่อนหนา้ และทีสาํคัญ คือ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ใหม้ีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานประโยชน ์

(Synergy) ภายในกลุ่มบรษิัท เพอืใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและสรา้งผลตอบแทนกลบัมาใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยเรมิจากบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์ 
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คอนซัลติง จาํกัด ซึงทาํหน้าทีจัดหาทีดินเพือมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY พรอ้มทังเป็นผูศ้ึกษาความ

เป็นไปไดข้องโครงการในเบืองตน้  STI มีส่วนร่วมในการออกแบบและว่าจา้งทีปรกึษาดา้นต่างๆ เช่น วิศวกรงานโครงสรา้งและงาน

ระบบประกอบอาคาร  รวมทัง ทาํหน้าทีเป็นผู้บริหารโครงการและผู้ควบคุมงานก่อสรา้งของโครงการ (Project Management & 

Contruction Management) บริษัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จาํกดั และบริษัท อะเฮดออล จาํกัด มีส่วนร่วมในการจดัหาอุปกรณแ์ละระบบ

การบริหารจดัการอาคาร บริษัท คอนเน็กซช์นั จาํกัด ทาํหนา้ทีเป็น Sole Agent และ Co Agent ประสานงานกับนกัลงทุนทีตอ้งการ

ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรพัย์ทังของ GRAND UNITY และผู้ประกอบการอืนเพือปล่อยเช่าหรือขายต่อ และบริษัท เซนเซส 

พร็อพเพอรต์ี แมเนจเม้นท ์จาํกัด ทาํหนา้ทีบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดสาํหรบัโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY 

และผูป้ระกอบการอืน 

 นายกาํพล ปญุโสณี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ นาํเสนอประเด็นสาํหรบัการ
พิจารณาการทาํรายการเกียวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซือหุน้ GOLD ของ FPT ใหท้ีประชุมรบัทราบว่า  บริษัทพิจารณา

ความเหมาะสมของราคาเสนอซือจาก (1) ราคาตลาดของหุน้ GOLD ในช่วง 15 วนั ก่อนหนา้วนัประชุมคณะกรรมการบรษิัทเมือ

วนัท ี6 มิถนุายน 2562 ทมีีมติใหเ้สนอต่อทปีระชุมผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนุมตัิรายการ โดยราคาตลาดเฉลีย 15 วนั ของหุน้ GOLD 

อยู่ที 8.43 บาทต่อหุ้น และ (2) มูลค่ายุติธรรมของหุ้น GOLD จากความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ อันได้แก่ บริษัท

หลกัทรพัย ์เมยแ์บงค ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซงึมีความเห็นว่า วิธีทีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุน้สามญัของ 

GOLD ไดแ้ก่ วิธีปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชี วิธีมลูค่าตลาด และวิธีส่วนรวมมลูค่ากิจการ โดยรายละเอียดของการประเมินมลูค่าหุน้ 

GOLD ในแต่ละวิธีนนั ทปีรกึษาทางการเงินอิสระจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มลูแก่ทีประชมุต่อไป 

 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บริษัทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

กล่าวต่อทีประชุมว่า เนืองดว้ยปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการหลายประเภท หรือทีเรียกว่า Venture Capital ได้

เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชนข์องการจาํหน่ายหุน้สามญัใน GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยข์อง FPT ว่า การ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธก์ารลงทุนของบรษิัท ซงึมุ่งเนน้การเขา้ลงทนุในกิจการทีมีศกัยภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจและมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการลงทนุ รวมไปถึงการรบัรูผ้ลตอบแทน (Exit Strategy) ในจงัหวะ

และช่วงเวลาทีเหมาะสม เพอืก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการลงทนุของบรษิัทโดยรวมในระยะยาว  ตลอดจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

การสรา้งความหลากหลายของแหล่งทีมาของรายได ้เพือกระจายความเสียงจากการพึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจใดธุรกิจหนึงอย่างมี

นยัสาํคัญ และการมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการใหม่ๆ ในการสรา้งผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดการ

ประสานความรว่มมือทางธุรกิจและสรา้งการเติบโตใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทอย่างยงัยืนในอนาคต  

 สาระสาํคญัของรายการ คือ พิจารณาการเขา้ทาํรายการขายหุน้ GOLD ทบีรษิัทถืออยู่ทงัหมด จาํนวน 912.83 ลา้น

หุ้น ทีราคา 8.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 7,759.05 ล้านบาท โดยการตอบรับคําเสนอซือหลักทรัพย์โดย FPT ตาม

รายละเอียดในแบบการทาํคาํเสนอซือ (แบบ 247-4) ทงัน ีในการพิจารณาความเหมาะสมของการทาํรายการ ทปีรกึษาทางการเงิน

อิสระจะใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ใน 2 ประเด็นหลกั คือ (1) ความเหมาะสมของรายการ ทีจะพิจารณาจากขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการเข้า

ทาํรายการ และ (2) ความเหมาะสมของราคา ซงึทีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการขายหุน้ GOLD ท ี8.50 บาท

ต่อหุน้ อยู่ในช่วงราคาเหมาะสมทีประเมินโดยทีปรกึษาทางการเงินอิสระซงึอยู่ระหว่าง 7.41 - 9.61 บาทต่อหุน้ โดยวิธีการประเมิน

มลูค่าทีเหมาะสมทีทีปรกึษาทางการเงินอิสระใชใ้นการกาํหนดช่วงราคาเหมาะสมประกอบดว้ย วิธีปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี  วิธี

ราคาตลาด และวิธีส่วนรวมกิจการ 

 ทงันี ขอนาํเสนอความเห็นส่วนตวัในฐานะผูท้ีเคยทาํงานดา้น Direct Investment ซึงมีกลยุทธ์การลงทุนคลา้ยกับ 

Venture Capital Company อย่างเช่น UV ว่า บริษัทผูล้งทุนในลักษณะ Venture Capital จะแสวงโอกาสการลงทุนในกิจการทีมี

ศักยภาพการเติบโตแบบ Hidden Value ทีบริษัทผูล้งทุนสามารถเติมมูลค่าเพิมเขา้ไปได ้โดย UV ไดเ้ขา้ลงทุนใน GOLD ตงัแต่
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เดือนพฤศจิกายน 2555 ในสดัส่วนการถือหุน้ประมาณรอ้ยละ 50 โดยมีตน้ทุนการลงทนุเฉลียประมาณ 5.80 บาทต่อหุน้ ซงึในช่วง

เวลาดงักล่าว GOLD มี Market Capitalization ประมาณ 6,200 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี จากความสามารถของ UV ในการเลือกเขา้

ลงทุนใน GOLD ประกอบกบัการนาํพนัธมิตรเขา้มาของ GOLD ส่งผลให ้GOLD มีการเติบโตขนึอย่างต่อเนือง จนอาจกล่าวไดว้่า

พันธกิจของ UV ในฐานะบริษัทผู้ลงทุนไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ หรือถือไดว้่าเป็น Home Run ของการลงทุน โดยราคาเสนอซือหุ้น 

GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือของ FPT ที 8.50 บาทต่อหุน้ ถือเป็นราคาสาํหรบันักลงทุนทวัไป ในความเห็นส่วนตัว มองว่าการ

จาํหน่ายหุ้น GOLD ดังกล่าว เป็นการจบการลงทุนของบริษัททีบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ UV ในการเข้าลงทุนใน 

GOLD  สาํหรบัรายละเอียดของการวิเคราะหข์อ้ดี ขอ้เสียของการทาํรายการ และความเหมาะสมของราคา ขอเชิญนางวันทนา 

เพชรฤกษ์วงศ ์เป็นผูน้าํเสนอขอ้มลูต่อไป  

นางวันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย  ์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) นาํเสนอขอ้มลูภาพรวม ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและความเสียงของการเขา้ทาํรายการ  ความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของรายการ และสรุปความเห็นของทปีรกึษาทางการเงินอิสระ ใหท้ีประชมุรบัทราบ สรุปดงันี 

1. ภาพรวมของการทาํรายการ  ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการหลายประเภท โดยการจาํหน่ายหุ้น 

GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัย์ของ FPT จึงสอดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในการสรา้งความ

หลากหลายของแหล่งทีมาของรายได ้และการมองหาโอกาสการลงทุนในกิจการใหม่ๆ เพือสรา้งผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนได้

อย่างเหมาะสม ทงันี บริษัทมีแผนการใชเ้งินทีจะไดร้บัจากจาํหน่ายหุน้ GOLD รวมประมาณ 7,759.05 ลา้นบาท (912,829,675 หุน้ 

ทรีาคาเสนอซือ 8.50 บาท/หุน้) หลงัหกัค่าใชจ้่ายทเีกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย ดงัน ี

o ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 50 ไปลงทุนในธุรกิจอืนทีมีความเกียวเนืองหรือมี Synergy ต่อบริษัท เช่น ธุรกิจ

อสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจเกียวเนืองกับอสังหาริมทรพัย ์ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการคา้ และธุรกิจบริการ เป็นตน้ โดยมี

ผลตอบแทนทตีอ้งการในเบอืงตน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8 

o ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 15 ไปขยายการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ซึงเป็น

ประเภทธุรกิจทบีรษิัทไดม้ีการดาํเนินการอยู่ในปัจจบุนั โดยมีผลตอบแทนทตีอ้งการในเบอืงตน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

o ประมาณไม่เกินรอ้ยละ 15 ไปลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวเพือใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีสมาํเสมอ เช่น 

การลงทนุในทรสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์การลงทุนในกองทนุ การลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า การลงทนุในตรา

สารหนแีละตราสารทนุ เป็นตน้ โดยมีผลตอบแทนทตีอ้งการในเบอืงตน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8 

o เงินส่วนทีเหลือ บริษัทจะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไร (หลังหัก

ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย) จากการจาํหน่ายหุ้นดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึงจะจัดขึนประมาณเดือนมกราคม 2563 เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบ

การเงินประจาํปีของบรษิัท 

2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการทาํรายการ 

2.1 ขอ้ดีของการทาํรายการ 
(1) สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธก์ารลงทนุของบรษิัท ซงึมุ่งเนน้การเขา้ลงทนุในกิจการทมีีศกัยภาพ

ในการดาํเนินธุรกิจและมีโอกาสสรา้งผลตอบแทนอย่างเหมาะสมจากการลงทุน รวมไปถึงการรบัรูผ้ลตอบแทน (Exit Strategy) ใน

จงัหวะและช่วงเวลาทเีหมาะสม เพอืก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อการลงทนุของบรษิัทโดยรวมในระยะยาว 

(2) บริษัทรบัรูก้าํไรจากการขายเงินลงทุนทงัหมดใน GOLD ก่อนภาษีและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2,463.48 ลา้นบาท และในงบการเงินรวม 1,512.80 ลา้นบาท 
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(3) บริษัทไดร้บัเงินสดจากการขายเงินลงทุนใน GOLD ซงึส่วนหนึงสามารถนาํมาพิจารณาลงทุนในธุรกิจ

อืนทีมีศกัยภาพ และเงินส่วนทีเหลือ บริษัทจะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนและพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากการจาํหน่าย

หุน้ GOLD (หลงัหกัค่าใชจ้่ายทเีกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย) ตามแผนการใชเ้งินทไีดน้าํเสนอขา้งตน้  

(4) บริษัทสามารถขายเงินลงทุนใน GOLD ไดท้ันทีทงัจาํนวนในราคาทีสมเหตุผล โดยไม่เกิดผลลบต่อ

ราคาตลาดของ GOLD  ทงันี ปรมิาณการซือขายหุน้ GOLD เฉลียต่อวนัประมาณ 3.68 ลา้นหุน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.4 ของ

จาํนวนหุน้ GOLD ทงัหมดทีบริษัทถือ หรือคิดเป็นการใชเ้วลาในการขายหุน้ GOLD ทีบริษัทถือบนปริมาณการซือขายเฉลียต่อวนั 

ไดท้งัหมดภายในประมาณ 248 วนั 

(5) โอกาสสาํหรบับริษัททีจะพิจารณาปรบัโครงสรา้งเงินลงทุนในธุรกิจ โดยเพิมการกระจายการลงทุน

และลดสัดส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พือการอยู่อาศัย ซึงปัจจุบันตอ้งเผชิญกับปัจจัยเชิงลบทีกระทบอุตสาหกรรม

ค่อนขา้งมาก โดยปัจจุบันบริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พือการอยู่อาศัยจาก GOLD ประมาณรอ้ยละ 67 ของ

รายไดร้วม โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมสาํหรบัปี 2561 

(6) บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของกําไรจากการขายเงินลงทุนใน GOLD ซึงจะช่วยเพิม

ผลตอบแทนเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในช่วงสนั อีกทงัจะเป็นส่วนทชี่วยชดเชยหรือบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนในระยะแรก

ของการลงทนุใหม่ ทอีาจจะยงัไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุอย่างเต็มท ี

2.2 ขอ้ดอ้ยของการทาํรายการ 
(1) บริษัทจะไม่สามารถรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรสทุธิและทรพัยสิ์นสทุธิทีมาจากธุรกิจของ GOLD ซงึปัจจุบัน

เป็นส่วนทสีาํคญัในกาํไรสทุธิและทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัททแีสดงในงบการเงินรวม 

(2) บรษิัทจะไม่ไดร้บัเงินปันผลจาก GOLD อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไดร้บัเงินสดจากการขายเงินลงทุนใน 

GOLD และสามารถนาํเงินดงักล่าวไปลงทุนในโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทีจะสรา้งผลตอบแทนในอนาคตกลบัมาทดแทนเงินปันผล

จาก GOLD ทหีายไป อีกทงั จากการเตบิโตของธุรกิจของบรษิัททมีีอยู่ในปัจจบุนั  

(3) บริษัทไม่ไดร้บัประโยชน์จากผลการดาํเนินงานธุรกิจของ GOLD ในอนาคต เช่น โอกาสการเติบโต

จากการเปิดโครงการสามย่าน มิตรทาวนใ์นเดือนกันยายน 2562 และโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือการอยู่อาศยัโครงการใหม่ๆ ใน

อนาคต 

(4) บริษัทอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมในการจัดการให้มีการอนุมัติยกเว้นข้อกาํหนดของหุ้นกู้ในการ
ประชมุผูถื้อหุน้กู ้และอาจมีความเสียงจากการไม่ไดร้บัอนมุตัิการยกเวน้ขอ้กาํหนดของหุน้กูจ้ากทปีระชมุผูถื้อหุน้กู ้

(5) บริษัทอาจไม่ไดร้บัประโยชนจ์ากการเติบโตของธุรกิจของ GOLD ทีเพิมมากขึนในอนาคต จากการท ี

FPT อาจสามารถเขา้ถือหุน้เป็นสดัส่วนใหญ่ใน GOLD ไดภ้ายหลงัการทาํคาํเสนอซือ 

3. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการไม่ทาํรายการ 

3.1 ขอ้ดีของการไม่ทาํรายการ 
(1) บริษัทจะยงัคงมีกาํไรสุทธิและทรพัยสิ์นสทุธิทีมาจากธุรกิจของ GOLD ซงึปัจจุบันเป็นส่วนทีสาํคัญ

ในกาํไรสทุธิและทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัท ซงึจะบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 

(2) บรษิัทจะยงัคงมีเงินปันผลทไีดร้บัจาก GOLD 

(3) บรษิัทจะยงัไดร้บัประโยชนจ์ากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของ GOLD ในอนาคต 

(4) บริษัทอาจไดร้บัประโยชนจ์ากการเติบโตของธุรกิจของ GOLD อันเนืองมาจากการเขา้มาสนับสนุน

ของ FPT จากการท ีFPT อาจสามารถเขา้มาถือหุน้เป็นสดัส่วนใหญ่ใน GOLD ไดภ้ายหลงัการทาํคาํเสนอซือ 

3.2 ขอ้ดอ้ยของการไม่ทาํรายการ 
(1) บรษิัทเสียโอกาสในการขายเงินลงทนุใน GOLD ไดท้นัทีทงัจาํนวน 
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(2) บริษัทเสียโอกาสในการพิจารณาจัดโครงสรา้งการลงทุนในธุรกิจอย่างเหมาะสม เพือกระจายความ

เสียง และสญูเสียโอกาสการลงทนุในโอกาสการลงทนุใหม่ๆ ซงึจะสามารถใชเ้งินทนุจากเงินสดทไีดร้บัจากการขาย GOLD 

(3) บริษัทมีโอกาสทีจะสญูเสียการควบคุมใน GOLD และกลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัที 2 ทีมีสัดส่วน

การถือหุน้ทตีาํกว่าผูถื้อหุน้ใหญ่ลาํดบัท ี1 ค่อนขา้งมาก 

(4) มีโอกาสทีบรษิัทตอ้งยกเลิกการรวมงบการเงิน (Consolidation) ของ GOLD ในงบการเงินของบริษัท 

โดยเปลียนไปเป็นการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรบัเงินลงทนุใน GOLD ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) แทน 

(5) การขายเงินลงทุนใน GOLD ใหก้ับผูล้งทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในอนาคตอาจจะทาํได้

ค่อนขา้งยากและใชเ้วลาในการดาํเนินการ และมีความไม่แน่นอนของราคา 

(6) บริษัทจะยังมีสัดส่วนธุรกิจทีมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พือการอยู่อาศัยค่อนข้างสูง ซึง

ปัจจบุนัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเชิงลบทกีระทบอตุสาหกรรมค่อนขา้งมากและยงัไม่เห็นแนวโนม้การฟืนตวัในระยะสนั 

4. ความเสียงของรายการ 

o ผลตอบแทนจากการลงทนุในโอกาสการลงทนุใหม่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนงานทวีางไว ้

o แมบ้รษิัทจะสามารถรบัรูก้าํไรและไดร้บัเงินสดจากการขายหุน้ GOLD ไดท้นัทีทงัจาํนวน แต่บริษัทอาจจะ

เสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทเีพิมขนึจากราคาหุน้ GOLD ทอีาจจะเพิมสงูขนึหลงัจากทาํรายการ 

o ภายหลังการขายเงินลงทุนใน GOLD ซึงเป็นส่วนธุรกิจทีมีนัยสาํคัญของบริษัทอาจทาํใหผู้ใ้ห้บริการจัด

อนัดบัความน่าเชือถือพิจารณาปรบัอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) ของบริษัท ซงึปัจจบุนับริษัทมีอนัดบัความน่าเชือถือท ี

BBB+ ทงัน ีขึนอยู่กบัธุรกิจทบีรษิัทจะพิจารณาลงทนุในอนาคต 

o ราคาตลาดของหุน้ GOLD อาจมีความเสียงทอีาจมีการปรบัเพิมขึนหรือลดลงจากราคาเสนอซือจาก FPT ท ี

8.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ตงัแต่วันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึงเป็นวันทีประกาศข่าวซือหุ้น GOLD โดย FPT จนถึงวันที 17 กรกฎาคม 

2562 พบว่า ราคาตลาดของหุน้ GOLD ตาํกว่าราคาเสนอซือจาก FPT มาโดยตลอด 

5. ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ ทีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวมีความเหมาะสมของราคาและเงอืนไขของรายการ เนืองจากราคาในการเขา้ทาํรายการที 8.50 บาทต่อหุน้อยู่ในช่วงมลูค่า

ทีเหมาะสมของราคาหุน้ GOLD ทีประเมินโดยทีปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึงอยู่ในช่วงราคา 7.41 – 9.61 บาทต่อหุน้ นอกจากน ี

เงอืนไขของรายการเป็นเงอืนไขทีเป็นปกติทวัไปของการเสนอซือหลกัทรพัย ์ซงึเป็นเงือนไขเดียวกันสาํหรับผูต้อบรบัคาํเสนอซือทุก

รายในการขายหุน้ GOLD ในการทาํคาํเสนอซือโดย FPT  

6. สรุปความเห็นของทีปรกึษาทางการเงินอิสระ จากความสมเหตุสมผลของการเขา้ทาํรายการ ตามขอ้ดีของการ

ทาํรายการทกีล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัความเป็นธรรมของราคาและเงอืนไขของรายการ ทปีรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ 

ผูถื้อหุ้นควรอนุมัติการเข้าทาํรายการจาํหน่ายไปซึงหุ้น GOLD ทังหมดทีบริษัทถืออยู่ โดยการตอบรบัคาํเสนอซือ ทังหมดของ 

GOLD โดย FPT อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรกึษาทางการเงินอิสระมีวตัถุประสงคเ์พือใหค้วามเห็นแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทต่อการ

เขา้ทาํรายการดงัรายละเอียดขา้งตน้เท่านนั โดยการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมตัิสาํหรบัการทาํรายการในครงันี อยู่ในดุลพินิจ

ของผูถื้อหุ ้นของบรษิัทเป็นสาํคญั ซงึผูถื้อหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูและพิจารณาเหตผุล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเสียง ขอ้จาํกดั และ

ความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวทแีนบมาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครงั

นดีว้ยความรอบคอบระมดัระวงัก่อนลงมต ิเพอืพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม 

 นายมนตรี ศรไพศาล กล่าวต่อทีประชุมว่า ทีปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสรุปว่า บรษิัทควรตอบรบัคาํ

เสนอซือหุน้ GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือของ FPT ครงันี เนืองจากเป็นเงือนไขทีเป็นธรรมเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของ GOLD ทุก

ราย อีกทงั การทาํรายการดงักล่าวเป็นไปตามกลยทุธก์ารลงทนุของบรษิัทในรูปแบบ Venture Capital ซงึเรมิแรกไดเ้ขา้ลงทนุถือ 
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หุน้ GOLD ในสดัส่วนใหญ่มากกว่ารอ้ยละ 50 และดาํเนินการเพิมมูลค่าของกิจการ และเมือถึงจุดทีเหมาะสม บริษัทก็พิจารณา

ออกจากการลงทนุ (Exit) โดยทสีามารถขายหุน้ GOLD ทงัหมดในคราวเดียวกนัไดใ้นระดบัราคาทเีหมาะสม ถือว่าเป็น Home Run 

ทปีระสบความสาํเรจ็  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณทีปรึกษาทางการเงินอิสระ  และมอบหมายให้นายกําพล ปุญโสณี นําเสนอข้อมูล

ผลตอบแทนทบีรษิัทไดร้บัจากการเขา้ลงทนุใน GOLD ในช่วงทผ่ีานมา  แผนการลงทนุของบรษิัทในอนาคตภายหลังจากการขาย

หุน้ GOLD และผลดีผลเสียของการเขา้ทาํรายการ 

 นายกําพล ปุญโสณี นาํเสนอขอ้มูลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ของการทาํรายงานในมุมมองของ
บรษิัทใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ดงัน ี 

1. การลงทนุและผลตอบแทนใน GOLD ปี 2555 – 2557 บรษิัทเขา้ลงทนุหุน้ GOLD รวม 921.83 ลา้นหุน้ คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 55.73 รวมมลูค่าเงินลงทนุ 5,295.58 ลา้นบาท ปี 2558 และปี 2559 บริษัทไดร้บัเงินปันผลจาก GOLD ปีละ 45.64 

ลา้นบาท คิดเป็น 0.05 บาท/หุน้ โดยในปี 2558 GOLD ออกและเสนอขายหุน้เพิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บริษัท เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“FPHT”) มลูค่า 4,971 ลา้นบาท ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ GOLD ของบริษัทลดลง
เหลือรอ้ยละ 39.28  ปี 2560 บริษัทไดร้บัเงินปันผล 209.95 ลา้นบาท คิดเป็น 0.23 บาท/หุ้น ในปี 2561 บริษัทไดร้บัเงินปันผล 

228.21 ลา้นบาท คิดเป็น 0.25 บาท/หุน้ และปี 2562 บริษัทไดร้บัเงินปันผล 419.90 ลา้นบาท คิดเป็น 0.46 บาท/หุน้ รวมเงินปัน
ผลทีไดร้บัจาก GOLD ตงัแต่เขา้ลงทนุ 949.34 ลา้นบาท  

2. การระดมทนุของ GOLD ทผ่ีานมา ตงัแต่ปี 2558 – 2562  GOLD มีการระดมทนุอย่างต่อเนอืงเพอืรองรบัการ

ขยายธุรกิจ โดยในปี 2558 GOLD ไดอ้อกและเสนอขายหุน้เพิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ FPHT จาํนวน 686 ลา้นหุน้ รวม

มลูค่า 4,971 ลา้นบาท ปี 2559 GOLD เสนอขายหุน้กูอ้าย ุ3 ปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ปี 2560 GOLD เสนอขายหุน้กูอ้าย ุ3 ปี 

จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ปี 2561 GOLD เสนอขายหุน้กูอ้าย ุ5 ปี จาํนวน 2,000 ลา้นบาท และอาย ุ3 ปี จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

และปี 2562 เสนอขายตัวแลกเงินระยะสนั (B/E) จาํนวน 1,000 ลา้นบาท รวมเงินระดมทุนสะสม 15,971 ลา้นบาท ส่งผลให ้

GOLD มีจาํนวนหนีสินทีมีภาระดอกเบียและมีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุนเพิมขึนต่อเนืองตงัแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน 

โดย ณ สินเดือนมีนาคม 2562 อตัราส่วนหนสิีนทมีีภาระดอกเบยีต่อทุนและหนีสินทีมีภาระดอกเบยีของกลุ่ม บรษิัทรวม GOLD 

เท่ากบั 22,393 ลา้นบาท และ 1.13 เท่า ขณะทอีตัราส่วนหนสิีนทีมีภาระดอกเบยีต่อทนุและหนสิีนทีมีภาระดอกเบยีเฉพาะบรษิัท

ไม่รวม GOLD เท่ากบั 5,759 ลา้นบาท และ 0.64 เท่า 

3. กาํไรและเงินสดจากการขาย GOLD ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท การเขา้ทาํรายการทาํใหบ้ริษัทไดร้บั
เงินจากการขายหุน้ GOLD ก่อนหกัค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้และภาษีมลูค่าเพิม จาํนวน 7,759.05 ลา้นบาท ทีราคาขาย 
8.50 บาทต่อหุน้ เมือหกัมลูค่าเงินลงทนุ GOLD ของบรษิัททมีีตน้ทนุเฉลีย 5.80 บาทต่อหุน้ จาํนวน 5,295.58 ลา้นบาท บรษิัทจะมี
กาํไรจากการขายก่อนหกัค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 2,463.48 ลา้นบาท และมีกาํไรสทุธิจาก
การขายในเบืองตน้หลังหักค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย  จาํนวน 1,900.00 ลา้นบาท โดยประมาณ
การเงินปันผลจ่ายกรณีจ่ายจากกาํไรสทุธิจากการขายทงัจาํนวน 1,900.00 ลา้นบาท หรือ 0.97 บาทต่อหุน้ และมีเงินสดคงเหลือ
เบืองตน้หลังการจ่ายปันผล (หลังหักค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย) 5,300.00 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอใหท้ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน
ประจาํปีของบรษิัททีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทแลว้ 

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD เงินปันผลทีบริษัทไดร้บัจาก GOLD ตังแต่ปี 2558 – 2562 รวม 949.34 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุนต่อปี เท่ากับรอ้ยละ 0.86 ในปี 2558 และปี 2559 และเท่ากับรอ้ยละ 3.96 รอ้ย
ละ 4.31 และรอ้ยละ 7.93 ในปี 2560 – 2562 ตามลาํดับ ขณะทีประมาณการเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นบริษัทจากกาํไรสุทธิจาก   
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การขายหุน้ GOLD ในเบอืงตน้ จาํนวน 1,900.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนผลตอบแทนของเงินลงทุนต่อปี เท่ากับรอ้ยละ 35.88 อีก
ทงั บรษิัทจะมีเงินสดคงเหลือประมาณ 5,300 ลา้นบาท และมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุใหม่ 

5. แผนการใชเ้งินทไีดจ้ากการขาย GOLD ประกอบดว้ย (1) ลงทนุในธุรกิจใหม่ ธุรกิจทมีีความเกียวเนอืง ธุรกิจทมีี 
Synergy ไม่เกินรอ้ยละ 50 โดยผลตอบแทนทตีอ้งการเบืองตน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8 (2) ขยายการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัย ์
ซงึเป็นธุรกิจทีบริษัทไดม้ีการดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั ไม่เกินรอ้ยละ 15 โดยผลตอบแทนทีตอ้งการเบืองตน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

และ (3) ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว  เพือให้ได้รับผลตอบแทนสมําเสมอ เช่น การลงทุนในทรัสต์ เพือการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย,์ กองทุน, อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า,  ตราสารหนแีละตราสารทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 15 โดยผลตอบแทนทตีอ้งการเบอืงตน้
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 8  นอกจากนี เงินส่วนทีเหลือ บรษิัทจะนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจาก
การจาํหน่ายหุน้ GOLD หลังหักค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย  โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 ซึงจะจัดขึนประมาณเดือนมกราคม 2563 เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงบ
การเงินประจาํปีของบรษิัททไีดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทแลว้ 

6. สรุปขอ้พิจารณา กรณีผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิรายการ หรือกรณีอนมุตัิรายการ 
กรณีผูถื้อหุน้ไม่อนุมตัิรายการ 
o บริษัทยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ GOLD ในสดัส่วนรอ้ยละ 39.28 แต่อาจมีภาระในการเพิมทุนใน GOLD ในอนาคต 

และในกรณีทบีรษิัทไม่เพิมทนุตาม สดัส่วนในการถือหุน้ของบรษิัทใน GOLD จะลดลง  
o อาํนาจควบคุมใน GOLD อาจมีการเปลียนแปลง ในกรณีที FPT เพิมสดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD จากการ

ซือหุน้จากผูถื้อหุน้รายอืนในการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยค์รงันี 
o จากการเปลียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุจะทาํใหบ้รษิัทไม่มีอาํนาจควบคมุ GOLD ตามมาตรฐานบญัชี ส่งผล

ใหบ้รษิัทไม่สามารถนาํงบการเงินของ GOLD มาจดัทาํงบการเงินรวมได ้ซงึจะตอ้งเปลียนเป็นวิธีส่วนไดเ้สียแทน 

o บริษัทจะไม่สามารถรบัรูก้าํไรจากการลงทุน ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษ และไม่มีเงินสดคงเหลือ เพือ
ลงทนุในธุรกิจใหม่ จากการทาํรายการในครงันี  

o บรษิัทจะเสียโอกาสในการขายเงินลงทนุใน GOLD ไดท้งัจาํนวนในคราวเดียว 

กรณีอนมุตัิรายการ 
o เป็นโอกาสของบรษิัทและผูถื้อหุน้ทจีะสามารถรบัรูก้าํไรและไดร้บัเงินปันผลจากการทาํรายการ  
o บริษัทจะไม่สามารถรบัรูก้าํไรและไดร้บัเงินปันผลจากผลประกอบการของ GOLD ในอนาคต แต่จะไดร้บั

ผลตอบแทนจากการนาํเงินทไีดจ้ากการทาํรายการไปลงทนุในธุรกิจใหม่ในอนาคตมาทดแทน 

o เป็นกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทในการลดความเสียงจากการพึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
ทีอาจมีความผนัผวนในอนาคต รวมทงั ลงทุนในธุรกิจอืน ธุรกิจทีมีความเกียวเนือง หรือธุรกิจทีมี Synergy ต่อกลุ่ม บริษัท และ Exit 

Strategy ในเวลาและผลตอบแทนทเีหมาะสม ตลอดจน ปรบัโครงสรา้งเงินทนุ และมีอตัราส่วนหนสิีนต่อทนุลดลง 

นายสุวิทย ์จินดาสงวน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกียวกบัการเขา้ทาํรายการ ใหท้ปีระชุมผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สีย) 

พิจารณาแลว้เห็นว่า หากทีประชมุผูถื้อหุน้โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทมีีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการมีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทขายหุน้ 

GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือของ FPT ในครงันี แมว้่าจะทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถรบัรูก้าํไรจากผลประกอบการของ GOLD ใน

อนาคตต่อไปไดอี้ก แต่การทาํรายการขายหุน้ดังกล่าวเป็นโอกาสของบริษัทและผูถื้อหุน้ทีจะสามารถรบัรูก้าํไรจากการขายหุน้ 

(Realized Gain) ไดใ้นทนัที โดยราคาในการเขา้ทาํรายการครงันีอยู่ในช่วงของราคาทีเหมาะสมตามการประเมินของทีปรกึษา

ทางการเงินอิสระของบรษิัท นอกจากน ีการพิจารณาขายหุน้ GOLD ยงัเป็นโอกาสของบรษิัทในการพิจารณาปรบัโครงสรา้งกลุ่ม

ธุรกิจในการลดความเสียงจากการพึงพิงรายไดจ้ากการพัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พือขายของ GOLD โดยบริษัทสามารถนํา       
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เงินทีไดร้บัจากการขายไปลงทุนในธุรกิจอืนๆ ทีมีความเกียวเนือง หรือม ีSynergy และมีอตัราผลตอบแทนทีเหมาะสมต่อบริษัท

และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวตามแผนการใชเ้งิน ดงันัน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่าการทาํ

รายการมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นประโยชนต์่อกลุ่มบรษิัท รวมถึงผูถื้อหุน้ จึงเห็นชอบในการนาํเสนอใหท้ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทพิจารณาอนมุตัิรายการต่อไป 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเกียวกับวาระนี ซึงมีคาํถามและ/หรือขอ้เสนอแนะ

จากผูถื้อหุน้ และคาํตอบและ/หรือขอ้ชีแจงจากกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัท สรุปดงันี 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นแสดงความชืนชมนายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท

หลักทรพัย  ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ทีใหเ้กียรติมาประชุมและนาํเสนอขอ้มูลความเห็นของทีปรกึษา

ทางการเงินอิสระดว้ยตนเอง และแสดงความเห็นต่อความเห็นของทปีรกึษาทางการเงินอิสระในกรณีทไีม่ไดม้ีการพิจารณาถึงการ

ควบรวมกิจการดว้ยวธีิการแลกหุน้ (Shares Swap) และไม่ไดพ้ิจารณาไปถึงประเด็นสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 39.28 ของ UV ใน 

GOLD ซงึมีบทบาทสาํคญัต่อการรกัษาสถานภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ GOLD ในกรณีท ีFPT จะ

เพิกถอน GOLD ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ถึงแมว้่ากลยุทธก์ารลงทุนในลกัษณะ

ของ Venture Capital ซึงผูล้งทุนอาจตอ้งขายทาํกาํไรเมือถึงจุดหนึง อย่างไรก็ดี ควรจะพิจารณาถึงการลงทุนแบบ Let Profit 

Run เพิมเติมดว้ย ซงึจะเห็นไดจ้ากการทีบรษิัทไดร้บัเงินปันผลจาก GOLD เพียง 0.05 บาทต่อหุน้ ในช่วงเริมตน้ แต่ต่อมาเงินปัน

ผลจาก GOLD ไดเ้พิมขึนต่อเนืองทุกปี จนมาอยู่ที 0.46 บาทต่อหุน้ในปี 2562  โดยไดส้อบถามว่ามีความเหมาะสมเพียงใดที

บริษัทตัดสินใจออกจากการลงทุนในหุ้น GOLD ณ ขณะนี  อีกทัง หากบริษัทขายหุ้น GOLD จะทาํให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ 

GOLD อาจไม่สามารถรวบรวมเสียงไดเ้พียงพอเพือคดัคา้นการเพิกถอนหุน้ GOLD ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้นอกจากน ีในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของหุน้ GOLD ทีปรกึษาทางการเงินอิสระไดม้ีการพิจารณาไปถึง

ค่าความนิยมของแบรนดแ์ละโครงการอสงัหาริมทรพัยต์่างๆ ของ GOLD หรือไม่ ดงันนั ความเห็นส่วนตวัจึงไม่เห็นดว้ยกับการ

ขายหุน้ GOLD โดยเห็นว่า UV ในฐานะเป็น Venture Capital ควรทจีะ Let Profit Run ในหุน้ GOLD ต่อไป 

นางสาวนภัทร พุทธคุณขจร ผู้ถือหุ้นกล่าวต่อทีประชุมว่า ปัจจุบันรายได้ของ GOLD มาจากการขาย

อสงัหารมิทรพัยร์อ้ยละ 85 และรายไดค้่าเช่า (Recurring Income) รอ้ยละ 15 แต่ในอนาคต GOLD จะมีรายไดค้่าเช่า ซงึถือเป็น 

Sustainable Income เพิมขึนเป็นรอ้ยละ 25 นอกจากนี ปัจจุบนั GOLD มียอดขายอสังหาริมทรพัยท์ี 14,000 ลา้นบาท โดยม ี

P/E Ratio อยู่ท ี8.17 เท่า ขณะท ีP/E Ratio ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยรวมอยู่ที 19 เท่า และมีอตัราการจ่ายปันผลภาพรวมของ

บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ทรีอ้ยละ 2.8 ขณะทีหากผูล้งทนุซือหุน้ GOLD ในราคาปัจจุบนั จะมีอตัราการจ่ายปัน

ผลอยู่ทีรอ้ยละ 5.5 ดงันนั จึงมีคาํถามว่า บรษิัทขายหุน้ GOLD ใหแ้ก่ FPT ในราคาทีตาํเกินไปหรือไม่ และสามารถเสนอขายใน

ราคาทีสงูกว่านีไดห้รือไม่  นอกจากนี รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยข์อง GOLD ในปีทีผ่านมาเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 30-40 

ต่างจากผูป้ระกอบการรายอืนทียอดขายลดลง และในกรณีทีปรบัรายไดอ้สงัหารมิทรพัยข์อง GOLD เพมิขนึรอ้ยละ 20 และปรบั

รายไดค้่าเช่าเพิมขึนมาอยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 พบว่า รายไดท้เีพิมขึนดงักล่าวจะส่งผลให ้P/E Ratio ของ GOLD อยู่ที 5.3 เท่า 

ดังนัน จึงสงสัยว่าเหตุใดบริษัทพิจารณาทีจะขายหุ้น GOLD ซึงมีแหล่งรายไดจ้ากค่าเช่าทีเป็น Sustainable Income จาก

โครงการอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่งซงึมีทตีงัอยู่ในศนูยก์ลางธุรกิจ (CBD)  

นายโสภณ ภวลักษณาวัติ ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ในมมุมองของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า GOLD มีศกัยภาพอยู่

หรือไม่ และหากมองว่ายังมีศักยภาพ เหตุใดจึงพิจารณาทีจะขายหุ้น GOLD ซึงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท นอกจากน ี

ภายหลงัจากการขายหุน้ GOLD ซงึบริษัทจะไดร้บัเงินสดเขา้มาในระยะสนั แต่ในระยะกลางและระยะยาวบริษัทมีแผนการลงทุน

อย่างไร เนอืงจากธุรกิจใหม่ทีบรษิัทจะเขา้ลงทนุ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานกว่าทจีะมีรายไดห้รือผลกาํไร 
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นายศักดิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้สอบถามว่า (1) GOLD มีกาํไรสะสมในงบการเงินจาํนวนเท่าใด และคิดเป็น

ส่วนของ UV ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงินเท่าใด (2) เงินทีไดร้บัจากการขายหุน้ GOLD บริษัทจะนาํไปซือทีดินบริเวณ

คลองเตย ใช่หรือไม่  

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมือบริษัทขายหุ้น GOLD ให้ FPT ผ่านการทาํคาํเสนอ

หลกัทรพัย ์จะส่งผลใหง้บการเงินรวมไตรมาส 3 และราคาหุน้ของบรษิัทลดลง เนอืงจากไม่มีการรบัรูร้ายไดจ้าก GOLD ใช่หรือไม่ 

และผูบ้รหิารของบรษิัทจะแกไ้ขปัญหาราคาหุน้ทอีาจลดลงนีอย่างไร  

ประธานฯ มอบหมายให้นายกาํพล ปญุโสณี ตอบคาํถามเกียวกับความเหมาะสมของราคาขายหุน้ GOLD และ

คาํถามเกียวกบัการลงทุน และมอบหมายใหน้ายวรวรรต ศรีสอา้น เป็นผูต้อบคาํถามเกียวกบัทิศทางและศกัยภาพการลงทนุของ

บรษิัท และนายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว เป็นผูต้อบคาํถามเรืองกาํไรสะสมของ GOLD 

นายกําพล ปุญโสณี ชีแจงขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัทไดม้ีการกาํหนดสดัส่วนของการใชเ้งินทีไดจ้ากการขาย 

GOLD อย่างชดัเจนตามขอ้มลูทไีดน้าํเสนอต่อทปีระชุมผูถื้อหุน้ในหวัขอ้ “แผนการใชเ้งินทีไดจ้ากการขาย GOLD” สาํหรบัการ

ลงทนุในธุรกิจใหม่ ธุรกิจทีมีความเกียวเนอืง และธุรกิจทีมี Synergy ทกีาํหนดสดัส่วนการใชเ้งินไม่เกินรอ้ยละ 50 นนั บรษิัทไดม้ี

การพูดคุยกับธุรกิจทีมีศกัยภาพแลว้ แต่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึงยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดไดใ้นขณะนี อย่างไรก็ดี หาก

บรษิัทจะมีการเขา้ลงทนุในธุรกิจใหม่ดงักล่าว จะตอ้งนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุตัิรายการต่อไป สาํหรบัการ

ขยายการลงทนุในโครงการอสงัหารมิทรพัยซ์งึบรษิัทไดม้ีการดาํเนินการอยู่ในปัจจบุนั อนัไดแ้ก่ คอนโดมิเนียมโครงการต่างๆ นนั 

แมปั้จจุบนัธุรกิจอสงัหารมิทรพัยอ์าจมีการชะลอตวั อย่างไรก็ดี บริษัทจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยบรษิัทมองว่าเป็นช่วงเวลาที

ดีในการซือทีดินและพฒันาโครงการใหม่ เพอืรอขายในช่วงทีตลาดทีอยู่อาศัยกลบัมาขยายตวั สาํหรบัการลงทุนในระยะกลาง

ถึงระยะยาวนนั บริษัทมีแผนในการลงทุนไวแ้ลว้เช่นกัน ซงึบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูรายละเอียดการลงทุนต่างๆ ตามแผนการใช้

เงินดังกล่าวเมือรายการมีความชดัเจนแลว้ และจะนาํเสนอรายการใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติตามเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป สาํหรบัขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้เกียวกับทีดินคลองเตยนนั บริษัทขอชีแจงว่า บริษัทไม่เคยมีการซือหรือเช่า

ทีดินใดๆ บรเิวณคลองเตย 

นายมนตรี ศรไพศาล ชีแจงต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

เป็นทีปรกึษาทางการเงินอิสระ มิใช่เป็นทีปรกึษาทางการเงินในการเขา้ทาํรายการนีของบริษัท ดงันัน จึงมีหนา้ทีในการให้

ความเห็นทีเป็นอิสระแก่ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ดี ในการใหค้วามเห็นของทีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการเขา้ทาํรายการทีเคยทาํ

หนา้ทีมาก่อนหนา้นี บางครงัจะพิจารณาความเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการต่างๆ ดว้ยมมุมองของ Fund Manager หรือ

ของนกัลงทุนทวัไป แต่หากเป็นการลงทุนในเชิงยุทธศาสตรห์รือในลกัษณะ Venture Capital ก็อาจตอ้งพิจารณาดว้ยมุมมอง

ของ Venture Capital เช่นทีไดน้ําเสนอความเห็นมานี  สาํหรบัคาํถามทีผูถ้ือหุน้หลายท่านถามคลา้ยกันว่า หากมองใน

สายตาของนกัลงทุนทวัไป หรือ Fund Manager อาจเห็นว่า ณ ขณะนี UV ไม่ควรขายหุน้ GOLD ออกไปหรือไม่นนั ขอชีแจง

ในประเด็นดงักล่าวว่า ยุทธศาสตรก์ารลงทุนของ Fund Manager, Venture Capital และนกัลงทุนทวัไปมีความแตกต่างกัน 

โดย UV เป็น Venture Capital ซึงมีการลงทุนในกิจการต่างๆ ในสดัส่วนทีใหญ่ และเขา้ไปปรบัโครงสรา้ง หาพนัธมิตร หรือ

สรา้ง Synergy ใหแ้ก่กิจการทีเขา้ลงทุน เพือรกัษายุทธศาสตรใ์นการทาํกาํไรของ Venture Capital จากมลูค่าเพิมทีเกิดขึน 

โดยมีเป้าหมายสุดท้ายทีจะออกจากการลงทุน (Exit) ทังหมดในคราวเดียวเมือถึงจุดทีเหมาะสม กล่าวคือ ในช่วงทีอาจไม่

สามารถเพิมมูลค่าใหแ้ก่กิจการทีเขา้ลงทุนในฐานะ Venture Capital ไดอ้ีกต่อไปแลว้ โดยใหค้วามสาํคญัว่าสามารถขายหุน้

ทงัหมดในราคาทเีหมาะสมภายในคราวเดียวเมือถึงจดุทีจะออกจากการลงทนุ โดยมิไดก้าํหนดว่าตอ้งขายหุน้ในจดุทมีีราคาสงูสดุ 

ซงึต่างกับกลยุทธล์งทุนของนกัลงทุนทวัไป ทงันี ผูถื้อหุน้ท่านใดทีไม่เห็นดว้ยกับการขายหุน้ GOLD ในครงันีของบรษิัท สามารถ
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ปรบักลยทุธก์ารลงทุนดว้ยการซือหุน้ GOLD แทนได ้และหากมองว่า GOLD จะถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่านอาจตดัสินใจซอืหุน้ FPT แทนได ้ 

สาํหรบัประเด็นทีผูถื้อหุ้นกล่าวว่า การถือหุน้ GOLD จะทาํให ้UV ไดร้บัประโยชนจ์าก Recurring Income ของ 

GOLD ทมีีสดัส่วนเพิมขึนนนั ขอชีแจงว่า หุน้บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ดีาํเนินธุรกิจทีอยู่อาศยัเพอืขายหลายบรษิัท

ประสบปัญหาเรือง PE ไปไม่ไดส้งู เพราะแต่ละปีตอ้งซือทีดินเพือพฒันาโครงการ และในมมุมองทีว่าควรทาํอสงัหารมิทรพัยใ์ห้

เช่าเพอืใหม้ี Recurring Income นนั ก็จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสงูสาํหรบัโครงการดงักล่าว ซงึอาจทาํให ้GOLD ตอ้งมีการระดม

ทนุ และในจดุนนั UV อาจมีภาระหรือขอ้จาํกดัทีไม่สามารถเพิมทนุใน GOLD ได ้ 

ประเด็นเรืองค่าความนิยม (Goodwill) ในการประเมินราคาหุน้ของกิจการ ขอชีแจงว่า เวลาประเมินราคาโดยการ

เปรียบเทียบ Price to Book หรือ Price to Earning ของ GOLD กับบริษัทจดทะเบียนอืนๆ ซึงทุกบริษัทมี Goodwill อยู่แลว้

เช่นกัน จึงมิไดห้มายความว่า ทีปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินราคาเปรียบเทียบ โดยไม่ไดค้าํนึงถึง Goodwill ของ GOLD 

นอกจากนี ในประเด็นเรืองการเพิกถอนหุ้น GOLD ออกจากตลาดหลักทรพัยฯ์ นัน ตามที FPT ประกาศทาํคาํเสนอซือหุ้น 

GOLD ทงัหมดอย่างโปร่งใส จึงขึนอยู่กับว่าผูถื้อหุน้ GOLD จะตอบรบัคาํเสนอซือหลกัทรพัยม์ากนอ้ยเพียงใด อีกทงั ผูถื้อหุน้ 

GOLD รวมกันรอ้ยละ 10 สามารถออกเสียงคดัคา้นการเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ นอกจากนี หากผูถื้อหุน้ยงั

เชือมนัในศกัยภาพของกลุ่ม GOLD และเห็นว่า GOLD อาจถกูเพิกถอนหุน้ออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก็สามารถไปซือหุน้ FPT 

แทนได ้เนืองจากกลุ่มเฟรเซอรส์เป็นกิจการขนาดใหญ่มากทีประเทศสิงคโปรแ์ละในประเทศไทย ก็เป็นกิจการทีมีศกัยภาพใน

การขยายธุรกิจอย่างมาก ซงึเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้รายย่อย  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจง้ขอ้มลูเกียวกับกาํไรสะสมของ GOLD ใหท้ีประชุมรบัทราบว่า กาํไรสะสมของ 

GOLD ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 อยู่ที 2,991 ลา้นบาท และตามสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 39.28 ใน GOLD ของบริษัทเท่ากับ 

1,174 ลา้นบาท 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแจงข้อมูลแก่ทีประชุมว่า บริษัทมันใจว่า GOLD ยังเป็นกิจการทีมีศักยภาพ  แต่ใน

มมุมองของบริษัททีมองโอกาสในการลงทุนและผลตอบแทนในโอกาสทีเหมาะสมดงัเช่นการลงทุนในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์น

ช่วงแรกของบริษัททีไดน้าํเสนอมาก่อนหนา้ ซึงบริษัทมีการร่วมลงทุนกับผูล้งทุนอืนเพือใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีคาดหวัง และมีการ 

Exit อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ในวนันี สิงทีบริษัทนาํเสนอต่อผู้ถือหุน้เพือพิจารณาอนุมตัิ เป็นมูลค่าทีจะเกิดขึนจากการขายหุน้ 

GOLD ภายใตร้าคาเสนอซือทีกาํหนดโดยผูท้าํคาํเสนอซือ ซงึคณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารของบริษัทไม่มีส่วนเกียวขอ้งใน

การกาํหนดราคาเสนอซือดงักล่าว แต่เป็นหนา้ทขีองบรษิัทในการนาํเสนอรายการต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยทอีาจเป็นผูจ้ะไดป้ระโยชน์

สงูสดุจากการเขา้ทาํรายการ เพือใหเ้ป็นการตัดสินใจของผูถื้อหุน้รายย่อยทุกท่าน นอกจากนี ขอยืนยนัว่าบรษิัทไม่มีการลงทุน

หรือเช่าทดีินบริเวณคลองเตยแต่อย่างใด สาํหรบัแผนการใชเ้งินทีไดจ้ากการขายหุน้ GOLD ทีนาํเสนอต่อทีประชุมนี เป็นขอ้มลู

เดียวกนักับทีแจง้ข่าวตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซงึเป็นแผนธุรกิจทบีริษัทกาํหนดไว ้ ทงัน ีทผ่ีานมา งบการเงินรวมของบรษิัทเมือรวมงบ

การเงินของ GOLD จะมีรายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรพัยป์ระมาณรอ้ยละ 90 โดยบริษัทมองเรืองการสรา้งความหลากหลายใน 

Portfolio ของการลงทนุมาโดยตลอด แต่ดว้ยการเติบโตของธุรกิจ GOLD และ GRAND UNITY ในช่วงทผ่ีานมา ทาํใหก้ารลงทนุใน

ธุรกิจอืนๆ ของบรษิัทไม่สามารถขยายตวัไดเ้รว็เท่ากบัธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซงึตลาดมีการขยายตวัอย่างมีนยัสาํคญัในช่วงทผ่ีาน

มา อย่างไรก็ดี ทุกธุรกิจมี Cycle  ซึงบริษัทมองว่า เงินลงทุนทีบริษัทไดร้บักลบัมาจากการขายหุน้ GOLD นอกเหนือจากกาํไร

แลว้ เงินลงทุนนนัจะนาํมาปรบั Portfolio การลงทุนของบริษัทใหม้ีความหลากหลายขึน ทาํใหเ้กิดความสมดุล และสรา้งความ

มนัคงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ยเช่นกนั   



26  
 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูบ้รหิารของบรษิัทและทปีรกึษาทางการเงินอิสระทีไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ และ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและสอบถามคาํถามเพิมเติม 

นายสุริยนต ์จิตราภัณฑ์ ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกล่าวต่อทีประชุมว่า UV ไดล้งทุนซือหุ้น GOLD เมือปี 

2557 ก่อนท ีGOLD จะดาํเนินการเพิมทนุ ดว้ยตน้ทนุเฉลียที 6.55 บาทต่อหุน้ และมีการซอืหุน้ GOLD เพิม รวมระยะเวลาลงทนุ

ประมาณ 5 ปี โดยมีผลตอบแทนทรีวมดอกเบยี อยู่ทปีระมาณรอ้ยละ 10 ต่อปี ซงึถือเป็นตวัเลขทดีี ซงึส่วนตวัเห็นดว้ยกบักลยทุธ์

ของ Venture Capital ทีตอ้งออกจากการลงทุน แต่ประเด็นทีควรพิจารณา คือ ราคาหุน้ GOLD ทีบริษัทจะออกจากการลงทุน 

8.50 บาทต่อหุน้ เมือเทียบกับตน้ทุนในการเขา้ลงทุนหุน้ GOLD มีส่วนต่างประมาณ 1 บาทกว่าเท่านนั ไม่รวมเงินปันผลที UV 

ไดร้บัจาก GOLD ติดต่อกันในช่วง 5 ปีทีผ่านมา จึงเป็นคาํถามว่า ทาํไมบริษัทขายหุน้ GOLD ในราคาตาํ ขณะทีค่าความนิยม

ของโครงการอสงัหาริมทรพัยข์อง GOLD เติบโตเพิมขึนต่อเนือง นอกจากนีบทวิเคราะหข์องบรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เมือช่วง 3 เดือนทีผ่านมา ไดใ้หค้วามเห็นว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุน้ GOLD ว่าอยู่ที 13.20 บาทต่อ

หุน้ ซึงขดัแยง้กับความเห็นของทีปรกึษาทางการเงินอิสระทีมองว่าราคาเสนอซือหุน้ GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัย์

ของ FPT ที 8.50 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีเหมาะสม ดงันนั ขอใหบ้ริษัทชีแจงใหช้ดัเจนเพือใหผู้ถื้อหุน้มีความมนัใจว่าเงินทีไดร้บั

จากการขายหุน้ GOLD จะนาํไปลงทนุอะไรบา้ง หรือจะนาํมาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวนเท่าใด และขอคาํยืนยนัว่า การ

ขายหุน้ GOLD ในราคา 8.50 บาทต่อหุน้ คุม้จรงิหรือไม่  

นางสาวนภัทร พุทธคุณขจร ผูถื้อหุน้ แสดงความเห็นว่า ขอ้ชีแจงของทีปรกึษาทางการเงินอิสระทวี่า Ventures 

Capital จะมีการ Exit จากการลงทนุเมอืพบว่ากิจการทีเขา้ลงทนุมกีารเติบโตลดลง แต่ขณะทรีายไดข้อง GOLD มีการเติบโตรอ้ย

ละ 30-40 อีกทงัรายไดค้่าเช่ากาํลงัจะมีการเติบโตเพิมขึนถึงรอ้ยละ 100 ดงันนัการ Exit จาก GOLD  ในช่วงเวลานี ถือเป็นการ 

Exit ในช่วงทีหุ้น GOLD ไม่มีการเติบโตจริงหรือไม่  นอกจากนี ตามทีกล่าวว่าการหาซือทีดินใจกลางเมืองเพือพัฒนาอาคาร

สาํนกังานใหเ้ช่าใหไ้ด ้Recurring Income ทาํไดค้่อนขา้งยาก เพราะฉะนนัการทบีรษิัทจะขายหุน้ GOLD ซงึเป็นเจา้ของโครงการ

อสงัหารมิทรพัยใ์จกลางเมืองหลายแห่งในปัจจบุนั จึงเป็นเรืองทีไม่สมเหตสุมผลหรือไม่  

นางสาวจิณพักตร ์พรพิบูลย ์ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า เห็นดว้ยกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรายอืนทีได้

นาํเสนอขอ้มลูมาก่อนหนา้น ีและตอ้งการสอบถามว่าบริษัทมีความคิดทีจะขาย GRAND UNITY แทนทจีะขาย GOLD หรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวรวรรต ศรีสอา้นตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแจงต่อทีประชุมว่า การขายหุน้ GOLD ดังกล่าวเป็นคาํเสนอซือของ FPT ต่อผูถื้อหุน้ 

GOLD ทุกราย มิใช่เป็นการเสนอขายโดยบริษัท อย่างไรก็ดี การตดัสินใจเขา้ทาํรายการขึนอยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้รายย่อย

เป็นสาํคญั บริษัทเพียงทาํหนา้ทีนาํเสนอรายการทบีรษิัทคิดว่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้รายย่อยเพอืใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิ  สาํหรบัคาํถามว่า บรษิัทจะดาํเนินการอย่างไรหากมีการเสนอซือหุน้ GRAND UNITY นนั คณะกรรมการบรษิัท

จะพิจารณาการเสนอซือดงักล่าวตามความเหมาะสม และจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกียวขอ้ง 

สาํหรบัคาํถามของคุณสุริยนต ์ขอชีแจงเพิมเติมว่า เงินลงทุนของบริษัทใน GOLD ระหว่างปี 2555 – 2557 รวม

ประมาณ 5,295 ลา้นบาท คิดเป็นตน้ทุนเฉลียประมาณ 5.80 บาทต่อหุ้น ตามจาํนวนหุ้น GOLD ทีบริษัทถืออยู่ในช่วงเวลา

ดงักล่าว และกรณีทบีรษิัทเขา้ทาํรายการจาํหน่ายหุน้ GOLD ครงัน ีบรษิัทจะมีกาํไรสทุธิจากการขายหุน้ GOLD เบอืงตน้ หลงัหกั

ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้ง ภาษี และเงินสาํรองตามกฎหมาย ประมาณ 1,900 ลา้นบาท ซงึบริษัทประมาณการทจีะจ่ายเงินปันผลใน

เบอืงตน้จากการทาํรายการดงักล่าว ประมาณ 1,900 ลา้นบาท หรือ 0.97 บาทต่อหุน้ และบรษิัทจะยงัมีเงินสดคงเหลืออีก 5,300 

ลา้นบาท เพอืไปลงทนุในธุรกิจอืนๆ  
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ในช่วงทีผ่านมา ผลจากการที GOLD ไดร้ะดมทุนเพือขยายธุรกิจ ทาํให้บริษัทมีภาระหนีสินทีมีภาระดอกเบีย

เพิมขึน อีกทงั ดว้ยการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ซึงมีสดัส่วนทีเป็น Scale ใหญ่ ทาํใหบ้รษิัทไม่สามารถไป

ลงทนุในธุรกิจอืนทีบรษิัทประสงคจ์ะกระจายความเสียงในการลงทนุอย่างทีตอ้งการได ้ทงันี จากตวัเลขการระดมทนุของ GOLD 

ทผ่ีานมา พบว่า ปี 2558 บรษิัทมีจาํนวนหนสิีนทมีีภาระดอกเบียลดลง เนอืงจากมีการขายสิทธิการเช่าอาคารปารค์เวนเจอรข์อง

บรษิัทและอาคารสาทรสแควรข์อง GOLD ใหแ้ก่ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์และไดร้บัเงินกอ้นกลบัมารูปแบบค่าเช่า

ล่วงหนา้ โดยบริษัทและ GOLD นาํเงินดังกล่าวมาชาํระเงินกู้และดอกเบียแก่สถาบันการเงินได ้จากนัน ในปี 2560-ปัจจุบัน 

จาํนวนหนีสินทีมีภาระดอกเบยีและอตัราส่วนหนสิีนทีมีภาระดอกเบียต่อทนุก็เพิมขึนอย่างต่อเนอืง โดยอตัราส่วนหนสิีนทมีีภาระ

ดอกเบียต่อทุนของบริษัททีรวม GOLD เพิมขึนจาก 0.38 เท่า ในปี 2559 เป็น 0.48 เท่า ในปี 2560  0.84 เท่า ในปี 2561 และ 

1.13 เท่า ในปี 2562 แต่ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการครงัน ีอตัราส่วนหนสิีนทีมีภาระดอกเบยีต่อทนุของบรษิัทจะลดลงมาอยูท่ ี

0.64 เท่า นอกเหนือจากเงินสด 5,300 ลา้นบาททีจะไดร้บั ยังทาํใหบ้ริษัทมีศักยภาพในการกู้ยืมเพือนาํไปลงทุนในธุรกิจทีมี

คณุค่า ขยายการเติบโตไดอ้ย่างมนัคงต่อไป 

ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามเพิมเติมหรือไม่ ซงึเมือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหน้ายนรรตัน ์ลิมนรรตัน ์กรรมการบรษิัทชีแจงขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้เพิมเติม 

นายนรรัตน ์ลิมนรรัตน ์กรรมการและกรรมการบรหิาร ชีแจงต่อทีประชมุว่า ในการพิจารณาความเหมาะสมของการ
ขายหุ้น GOLD  ตนเห็นว่าทีประชุมกําลังพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ Quanitative ด้านการเงิน และ Qualitative ด้านกลยุทธ์ว่า 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ บรษิัทจะมีกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร ทงันี จากขอ้มลูทีบรษิัทไดน้าํเสนอพบว่า ทผ่ีานมา

บริษัทเติบโตจากบรษิัทเล็กๆ ซงึในช่วงแรกทีเขา้ลงทุนใน GRAND UNITY โดยบริษัทถือหุน้เพียง 1 ใน 3 ต่อมาไดถื้อหุน้ GRAND 

UNITY เพิมขนึเป็นรอ้ยละ 100  จากนนั บรษิัทไดเ้ขา้ลงทนุกบัพนัธมิตรในหลายบรษิัท เช่น รว่มกบักลุ่มแสนสิร ิเพอืลงทนุในบรษิัท 

แสนสิรเิวนเจอร ์จาํกดั โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 49 หรือรว่มจดัตงับรษิัท ปรญิ เวนเจอร ์จาํกดั ซงึบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 49 เมือถึงจุด

ทเีหมาะสม บรษิัทก็ถอนเงินลงทนุจากบรษิัทดงักล่าว ต่อมาเมือมีการพัฒนาอาคารปารค์เวนเจอร ์ซงึในการขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้

ไดม้ีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นอย่างมากว่า การลงทุนในอาคารปารค์เวนเจอรจ์ะคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยเพียงใด แต่เมือมีการ

ขายอาคารปารค์เวนเจอรใ์หแ้ก่ทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทก็ไดร้บัเงินค่าเช่าล่วงหนา้มาประมาณ 3,000 ลา้น

บาท เพือมาลงทุนกิจการอืนต่อไป ซงึจะเห็นไดว้่า ถา้บรษิัทไม่สามารถบรหิารจดัการเงินลงทนุและกลยุทธก์ารลงทุนได ้บริษัทอาจ

ไม่มีโอกาสเข้าลงทุนใน GOLD ดังนัน ในฐานะทีบริษัทเป็น Investment Company ทีมีประสบการณ์ในการเขา้ลงทุนในกิจการ

ต่างๆ มายาวนาน เมือถึงจงัหวะทเีราจะทาํการเปลียนแปลงในช่วงเวลาทเีหมาะสม เราก็เดินหนา้ต่อไป 

  ทงัน ีท่านผูถื้อหุน้จะเห็นไดว้่า GOLD ไม่สามารถทจีะมีรายไดห้รือผลกาํไร หากปราศจากเงินลงทนุ โดยเบอืงตน้แม้

บริษัทจะนาํเงินทุนเขา้ไปใน GOLD แลว้ แต่เงินทุนดังล่าวยังไม่เพียงพอ ดังนัน ในปี 2558 GOLD ไดน้าํพนัธมิตร คือ กลุ่มเฟร

เซอรส์ เขา้มาลงทุนเพิมประมาณ 4,900 กว่าลา้นบาท ซงึหากบริษัทตอ้งการทีจะลงทุนใน GOLD เพิม ผูถื้อหุน้ทุกท่านก็ตอ้งเพิม

ทุนเขา้มา ซงึจะทาํใหก้าํไรและเงินปันผลถูกเฉลียออกไป นอกจากนี GOLD ทีเติบโตมามีกาํไรไดน้นั มีการสรา้งหนีและกูย้ืมเงิน

เพิมเติม เนอืงจาก GOLD ตอ้งใชเ้งินซือทีดินปีละ 5,000 – 10,000 ลา้นบาท โดยเงินระดมทุนสะสมของ GOLD นบัตงัแต่ปี 2558 ถึง

ปัจจุบัน รวม 15,971 ลา้นบาท ดังนัน GOLD ทีมีการเติบโตขึนอย่างต่อเนือง ก็จาํเป็นต้องมีการระดมทุนเพิมตามไปดว้ย และ

สดุทา้ย GOLD ก็ตอ้งมีการเพิมทนุอีกครงั คาํถาม คือ หากในอนาคต GOLD เรียกเพิมทนุแลว้ บรษิัทพรอ้มทีจะเพิมทนุตามหรือไม่ 

ทังนี สาเหตุทีบริษัทมิได้เพิมทุนใน GOLD เมือครงัที GOLD มีการเพิมทุน 4,900 ล้านบาท เมือปี 2558 นัน เนืองจากบริษัทได้

วางแผน Exit Strategy ไวแ้ลว้ว่า เมือเราลงทุนไปแลว้ ถึงจงัหวะหนึงทีเหมาะสม เราก็จะออกจากการลงทุน ซึงหากครงันัน บริษัทมี

การเพิมทนุใน GOLD 4,900 ลา้นบาท ก็จะทาํใหต้น้ทนุของบรษิัททลีงทนุใน GOLD เพิมขนึเป็น 10,000 กว่าลา้นบาท  
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นอกจากนี ขอ้มูลทีนาํเสนอเกียวผลตอบแทนจากการลงทุนใน GOLD เห็นอย่างชัดเจนว่า บริษัทลงทุนใน GOLD 

เรมิแรก 5,295 ลา้นบาท ไดเ้งินปันผลจาก GOLD มาแลว้ รวม 949.34 ลา้นบาท และหากขาย GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือของ 

FPT จะไดก้าํไรสุทธิจากการขายอีกประมาณ 1,900 ลา้นบาท รวมผลตอบแทนจากการเขา้ลงทุนใน GOLD ประมาณ 2,800 ลา้น

บาท เท่ากบัครงึหนึงของเงินทีบรษิัทไดล้งทุนไป และยงัมีเงินสดคงเหลือเพือไปลงทุนในธุรกิจใหม่อีก 5,300 ลา้นบาท สาํหรบัคาํถาม

ของท่านผูถื้อหุน้หลายท่านทถีามว่า ราคาเสนอซือที 8.50 บาทต่อหุน้ ตาํไปหรือไม่ บริษัทขอตอบว่า หากมีโอกาสไดเ้จรจาต่อรองกับ

ผูเ้สนอซือ บรษิัทตอ้งเจรจาใหร้าคาสงูกว่า 8.50 บาทต่อหุน้แน่นอน แต่การเขา้ทาํรายการครงัน ีบรษิัทไม่ไดม้ีโอกาสเจรจาแต่อย่างใด 

เนืองจากเป็นคาํเสนอซือมาจาก FPT ทังทีบริษัทก็อยากขายหุ้น GOLD ในราคาแพง เช่น 12 บาทต่อหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นของ FPT ก็

ตอ้งการซือในราคาตาํและย่อมมีคาํถามเช่นกันว่าเหตุใด FPT ถึงตอ้งซือหุน้ GOLD ในราคา 12 บาทต่อหุน้ ดังนัน เมือเป็นราคา

เสนอซือมาจากผูท้าํคาํเสนอซือทีราคา 8.50 บาทต่อหุน้ โดยทปีระชุมผูถื้อหุน้ในวนันี ก็ควรพิจารณาในประเด็นทีว่า เราควรทจีะขาย

หุน้ GOLD ในช่วงจงัหวะนีหรือไม่ แมร้าคาเสนอซืออาจไม่ใช่ราคาสูงสดุ (Maximize) ของหุน้ GOLD แต่ขอ้เสนอในลกัษณะนี มิได้

เกิดขึนทุกเดือนหรือทุกปี ซึงเราอาจพิจารณาไม่ขายหุน้ GOLD ในครงันีและถือหุน้ GOLD ต่อไปก็ได ้โดยสิทธิการลงคะแนนเสียง

เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน แต่หากในปีหน้า ภาวะตลาดดี ราคาหุ้น GOLD ปรับตัวสูงขึน และบริษัทประสงค์ทีจะขายหุ้น 

GOLD ออกไป คาํถาม คือ บริษัทจะขายหุ้น GOLD ให้แก่ใคร เนืองจากการทาํคาํเสนอซือหุ้น GOLD อาจมิไดเ้กิดขึนอีก ดังนัน 

บริษัทตอ้งการชีแจงใหผู้ถื้อหุน้เข้าใจความเป็นมาของรายการทีเกิดขึนครงันีว่า เกิดขึนจากการเสนอซือของ FPT และบริษัทก็ไม่

สามารถขายหุ้น GOLD ในราคาทีเราต้องการได้ทุกเมือ สาํหรับแนวทางในการขายหุ้น GOLD ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นัน ต้อง

พิจารณาดว้ยว่า มีความเป็นไปไดห้รือไม่ทีเราจะขายหุ้น GOLD ทังหมดทีมีมูลค่า 8,000 กว่าลา้นบาทในคราวเดียวได ้โดยไม่มี

ผลกระทบเรืองราคาตลาด  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ถามถึงสาเหตทุบีรษิัทจะขายหุน้ GOLD ในจงัหวะท ีGOLD ยงัดีอยู่ บรษิัทขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาดว้ย

ว่า หากหุน้ GOLD อยู่ในจงัหวะทไีม่ดี บรษิัทจะขายหุน้ GOLD ไดห้รือไม ่สาํหรบัคาํถามของผูถื้อหุน้ทีว่าเงินทไีดร้บั 5,300 ลา้นบาท 

จะไปลงทนุธุรกิจใหม่อะไรและจะสรา้งผลตอบแทนทีคุม้ค่าหรือไม่ คาํถามนี บริษัทก็เคยถูกผูถื้อหุน้ถามเมือครงัทขีออนมุตัิเขา้ลงทุน

ใน GOLD ซึงเป็นกิจการทีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน ณ ขณะนัน แต่ในสุดทา้ยบริษัทไดเ้ขา้ลงทุนใน GOLD ดว้ยความรอบคอบ

อย่างดี 

ในวนันี การถอนการลงทุนใน GOLD และนาํเงินทีไดร้บัมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ จึงนับเป็น Venture ครงัใหม่

ของบริษัท โดยกาํไรสุทธิเบืองตน้จากการขาย GOLD ครงันี ประมาณ 1,900 ลา้นบาท ถือว่าผูถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลล่วงหนา้แลว้ 

4.5 ปี (พิจารณาจากเงินปันผล 420 ลา้นบาท ทีไดร้บัจาก GOLD ในปีทีผ่านมา) อีกทัง บริษัทยงัมีเงินทุน 5,300 ลา้นบาท เพือไป

ลงทุนและสรา้งผลตอบแทนเพิมเติม ดงันนั บริษัทตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจว่า บรษิัทวางกลยุทธใ์นระยะยาวเพือปิดความเสียงเรือง

การพึงพิงรายไดธุ้รกิจอสงัหารมิทรพัยจ์าก GOLD เนืองจากธุรกิจอสงัหาริมทรพัยม์ีความเสียงจากการชะลอตวัของตลาดและไดร้บั

ผลกระทบจากมาตรการสินเชือ ทาํให ้GOLD ไม่มีทางทีจะเติบโตไดต้ลอดเวลาอย่างไม่สินสดุ จึงตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจว่า บริษัท

มิไดพ้ิจารณาแค่ตวัเลขในระยะสนั หรือพิจารณาราคาขายหุน้ GOLD ในราคาสงูสดุเป็นสาํคญัเพียงอย่างเดียว แต่บรษิัทพิจารณาถึง

ประโยชน ์(Optimize) ทีเหมาะสมทีสดุทีจะเกิดขึนต่อบริษัทในระยะยาวและต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ทังนี การประชุมในวันนี บริษัทได้

พยายามนาํเสนอขอ้มูลในมุมมองต่างๆ ของการเขา้ทาํรายการแก่ผูถื้อหุน้อย่างครบถว้นอย่างดีทีสดุ เพือใหท้่านผูถื้อหุน้รายย่อย

พิจารณาอนุมัติรายการได้อย่างเหมาะสมตามความเห็นของท่าน  อย่างไรก็ดี ในการพิจารณารายการครงันี บริษัทขอให้ท่าน

พิจารณาถึงกลยุทธ์การลงทุนของบริษัททีไดด้าํเนินการมากว่า 10 ปี ซึงมีการหมุนเวียนเงินเพือเขา้ลงทุนในกิจการต่างๆ มาโดย

ตลอดดว้ย 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณนายนรรตัน์ ลิมนรรตัน ์ทีใหข้อ้มูลเพิมเติมแก่ผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง

ความคิดเห็นและสอบถามคาํถามเพิมเติม 
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นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถื้อหุน้กล่าวว่า จาํนวนเงินสด 5,300 ลา้นบาท ทีบริษัทจะไดร้บัจากการขายหุน้ 

GOLD เพือนาํไปลงทนุในธุรกิจใหม่ ซงึบริษัทยงัไม่สามารถใหข้อ้มลูทีชดัเจนในขณะนี เมือมาเปรียบเทียบกับการเติบโตของหุน้ 

GOLD ทจีะเกิดขึนต่อไป อนัไหนจะมีมลูค่ามากกว่ากัน เนืองจาก GOLD ก็มีสินทรพัยท์ดีี คือ โรงแรมและโครงการ Mixed Use 

ทสีรา้งรายไดค้่าเช่า (Recurring Income) ซงึตงัอยู่ในทาํเลทีมีศกัยภาพและมีรถไฟฟ้าผ่าน ซงึไม่สามารถหาพืนทีแบบนีเพือมา

พฒันาโครงการไดง้่าย จึงทาํให ้GOLD มีทิศทางการเติบโตอย่างยงัยืนและมนัคง อีกทัง สินทรพัยท์ีดีดังกล่าวของ GOLD ยัง

สามารถขายใหท้รสัตเ์พอืการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ีกดว้ย ซงึส่วนตวัเห็นว่า หากบรษิัทมีการเปรียบเทียบขอ้มลูในลกัษณะ

ดงักล่าว จะทาํใหผู้ถื้อหุน้มองเห็นภาพไดช้ดัเจนมากกว่าการเปรียบเทียบขอ้มลูเงินปันผลทไีดร้บัจาก GOLD หรือขอ้มลูอืนๆ ทไีด้

นาํเสนอมา จึงขอฝากใหค้ณะกรรมการบรษิทันาํคาํถามดงักล่าวไปพิจารณาตอ่ไป โดยไม่ตอ้งตอบคาํถามก็ได ้นอกจากน ีเห็นว่า

กรรมการบริษัทซงึมีส่วนไดเ้สียทีไดอ้อกจากหอ้งประชุมไป เนืองจากเป็นกรรมการของ FPT นัน ควรอยู่ในหอ้งประชุมเพือตอบ

คาํถามของผูถื้อหุน้ในประเด็นทเีกียวขอ้งดว้ย 

 จากนนั ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิมเติมเกียวกบัวาระนี 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ และเสนอใหท้ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจาํหน่ายหุน้สามญัใน 
GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการโดยสมคัรใจของ  FPT และอนุมตัิมอบอาํนาจใหน้ายนรรตัน ์ลิมนร
รตัน ์หรือนายวรวรรต ศรีสอา้น หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง
และจาํเป็นทุกประการทีเกียวกับการจาํหน่ายหุ้นสามัญใน GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัยท์ังหมดของกิจการโดย
สมคัรใจของ FPT 

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีตอ้งอาศัยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย  

ทงันี ในวาระนี มีผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย ซงึไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จาํกัด ซงึถือหุน้
บริษัท จํานวน 1,033,210,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.04 และบริษัท สิริภักดีธรรม จํากัด ซึงถือหุ้นบริษัท จํานวน 
228,800,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.97 

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจาํหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด 

(มหาชน) ทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ทงัสิน จาํนวน 912,829,675 หุน้  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.28 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทังหมด

ของ GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือหลักทรพัยท์ังหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี (ประเทศไทย) 

จาํกัด (มหาชน) ในราคาเสนอซือหุน้ละ 8.50 บาท และอนุมัติมอบอาํนาจใหน้ายนรรตัน ์ลิมนรรตัน ์หรือนายวรวรรต ศรีสอา้น หรือ

บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ทีเกียวข้องและจาํเป็นทุกประการทีเกียวกับการ

จาํหน่ายหุน้สามญัใน GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซอืหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT โดยทปีระชมุผูถื้อหุน้ไดม้ี

มติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ บริษัท อเดลฟอส จาํกัด ถือหุน้จาํนวน 1,033,210,305 คิดเป็นรอ้ยละ 54.04 

ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมด และบรษิัท สิริภกัดีธรรม จาํกดั ถือหุน้จาํนวน 228,800,000 รอ้ยละ 11.97 ของหุน้ทีออก

และจาํหน่ายแลว้ทงัหมด)  ดงันี  

เห็นดว้ย จาํนวน 173,925,427 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.8120 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 5,592,094 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.1127 

งดออกเสียง จาํนวน 135,116 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0752 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   
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 ประธานฯ เชิญกรรมการบริษัท 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายฐาปน สิริวฒันภักดี นายปณต สิริวฒันภักดี นายสิทธิชยั ชัย
เกรียงไกร และ นายธิติพนัธุ ์เชือบญุชยั กลบัเขา้หอ้งประชมุ 

วาระท ี3 เรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรืองอืนทีนอกเหนือจากวาระการประชุมที

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม หรือประสงคจ์ะแสดงเห็นความคิดเห็น หรือสอบถามเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัทเพิมเติมหรือไม่   

นายมนตรี ศรไพศาล ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอชีแจงข้อมูลเพิมเติมแก่ผู้ถือหุ้นเกียวกับบทวิเคราะห์

หลกัทรพัยข์องบริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ต่อหุน้ GOLD ว่า บรษิัทมีนโยบายการรกัษา

ความลบัระหว่างหน่วยงานภายใน (Chinese wall) เพอืรกัษาความเป็นมืออาชีพ ทงันี ในมมุของบทวิเคราะหห์ลกัทรพัยจ์ะเป็น
การประเมินราคาเป้าหมาย (Target Price) สาํหรบันักลงทุนทวัไปและ Fund Manager ซึงในการเปรียบเทียบความเป็นธรรม
ของหุน้ทียงัมีศกัยภาพ หากมีราคาเป้าหมายทีสงูกว่าราคาตลาด ก็จะเป็นหุน้ในกลุ่มทีเรายงัแนะนาํ อย่างไรก็ดี หากเป็นรายการ
ขายหุน้ในลกัษณะเป็น Block หรือเป็นการขายแบบ Exit Strategy ของ Venture Capital เราจะมีมมุมองในการพิจารณาหลาย
อย่างประกอบกนั ทงัมลูค่ายตุิธรรมซงึเป็นชว่งราคาจากวธีิการประเมนิมลูค่าตา่งๆ  โดยราคาเสนอซอืหุน้ GOLD ท ี8.50 บาทต่อ
หุน้ครงันี ก็อยู่ในช่วงราคาทีถือไดว้่ามีความเป็นธรรม สาํหรบัมุมมองของผูถื้อหุน้ทีเห็นว่า GOLD มีการเติบโตดีมาโดยตลอด 
และมองว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร อย่างแรกตอ้งขอชืนชมว่าผูบ้รหิารไดท้าํหนา้ทตีามพนัธกิจและยทุธศาสตรข์องบรษิัทไดเ้ป็น
อย่างดี จึงทาํใหไ้ดร้บัผลตอบแทนแบบ Venture Capital ทีมากกว่าการลงทุนของนกัลงทุนทวัไป และเมือบริษัทจะ Exit ก็เป็น
ผลตอบแทนแบบนกัลงทนุทวัไป โดยเป็นการจบการลงทนุในโอกาสทเีหมาะสมลงตวั 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทีสละเวลาเขา้ร่วมประชมุและใหม้มุมองความคิดเห็นต่างๆ ทีเป็น
ประโยชนต์่อการบรหิารจดัการของกลุ่มบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่า การจดัประชมุผูถื้อหุน้เป็นโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดง
ความเห็น เปิดประเด็นคาํถามต่างๆ เพือใหผู้บ้ริหารไดช้ีแจงขอ้มูล เพือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเป็นประโยชนต์่อการลงทุน 
โดยคณะกรรมการบริษัทหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดเ้ห็นกระบวนการบริหารจดัการทีโปร่งใสและมีหลกัธรรมภิบาลทดีี เพอืใหท้กุภาค
ส่วนไดม้ีโอกาสและมีส่วนรว่มในการบรหิารและการตดัสินใจทสีาํคญัของบรษิัทเช่นนตี่อไป 

นายปณต สิริวัฒนภักดี กล่าวต่อทีประชุมว่า การทาํงานของกรรมการและผูบ้ริหารทีเกิดขึนนี ทุกอย่างเพือให้
เกิดการตดัสินใจอย่างรอบคอบทีสดุเพือประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท โดยมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณา
ทางเลือก การวิเคราะห ์และดแูลใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ ต่อผูถื้อหุน้อย่างโปร่งใสและรบัฟังความคิดเห็นต่างๆ อย่างลึกซงึ  
ทงัน ีเชือว่าโอกาสทางธุรกิจยงัมีอีกมาก หากบริษัทมีความพรอ้มและมีทีมงานมีความแข็งแกรง่ บรษิัทก็สามารถไขว่ควา้โอกาส
ต่างๆ เพือเดินหนา้ไปไดอ้ย่างต่อเนือง ทงันี การเติบโตของการทาํงานของบริษัททีเห็นมาโดยตลอด คือ บรษิัทมีความคล่องตัว
และมีการตดัสินใจทีเด็ดขาดเพือรองรบัโอกาสทีเข้ามา เห็นไดจ้ากการทีบริษัทพัฒนาอาคารปารค์เวนเจอรจ์ากพืนทีหอ้งแถว 
เนืองจากบริษัทไดม้องเห็นโอกาสทีจะสรา้งคุณค่าเพิมใหแ้ก่เมืองและสรา้งมูลค่าเพิมใหแ้ก่ผลตอบแทนของบริษัท การเขา้ไป
ลงทนุใน GOLD ของบริษัท ก็ทาํใหเ้ห็นผลสาํเรจ็ในบทบาทการทาํงานทีไม่ต่างกนั คือ บริษัทมองเห็นรากฐานทีเป็นจุดก่อใหเ้กิด
ศกัยภาพของ GOLD ต่อไปได ้และนาํรากฐานดงักล่าวมาพฒันาจนถึงปัจจบุนั จนใหเ้กิดเป็น Value ทมีีคนสนใจเพอืนาํไปสานต่อ  

ทังนี คณะกรรมการบริษัทไดใ้ชเ้วลาในการวิเคราะหข์อ้เสนอในการเสนอซือหุน้ GOLD ผ่านการทาํคาํเสนอซือ
หลกัทรพัยค์รงันีอย่างรอบคอบไม่เร่งรีบ โดยจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ในช่วงทา้ยของระยะเวลาทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยข์อง 
GOLD ก็เพือตอ้งการใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ แก่ผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น เพียงพอ และสามารถสรา้งความเขา้ใจให้แก่ผูถื้อ 
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หุ้นได้อย่างดีทีสุด เพือให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่อการทาํรายการครงันีจะเป็นประโยชน์ทาํให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนและโอกาสจากการลงทุนไดอ้ย่างสงูสดุ  สาํหรบัมมุมองและความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทีไดน้าํเสนอต่อบริษัทในการ
ประชุมครงันี บริษัทจะรวบรวมเพือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึนอีกในระยะถัดไป นอกจากนี ขอ
แลกเปลียนขอ้มลูว่า ขณะนตีลาดโลกยงัอยู่ในความผนัผวน การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจต่างๆ ทุกอย่างมีความเสียง ซงึขนึอยู่
กับว่าบริษัทจะมองและมีแนวทางในการจดัการและตดัสินใจอย่างไรทีจะพิจารณาลงทุนในสิงทีอาจมีความเสียงเพือรบัโอกาส
และรอโอกาสหรอืไม่  สดุทา้ย ตอ้งขอบคุณกรรมการทไีดใ้หเ้วลาเพือทาํงานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูบ้ริหารของบรษิัททีไดท้าํงาน
ลงลึกอย่างละเอียดเพือนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ แก่ผูถื้อหุน้ ตลอดจนทีปรกึษาทางการเงินอิสระและทปีรกึษากฎหมาย ททีุกฝ่ายได้
รว่มกนัทาํงานเพอืใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ในวนันีมีความโปร่งใสมากทีสดุ  

 

เมือทีประชุมไม่มีเรืองซักถามหรือขอ้เสนอแนะใดๆ ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทีไดส้ละเวลามาร่วม
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