
 

1 

 

ที่ ยว. 025/2562 
ทะเบียนเลขที ่0107537001030  
 

วนัท่ี 21 มถินุายน 2562   
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 ซึง่ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 17 มกราคม 2562 
2 สารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ (บญัชี 2) และรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการจ าหน่ายหุ้นสามญัใน

บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
กิจการโดยสมคัรใจของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัท 

4 ประวตัิกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6 การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
7 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
8 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
9 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ขอแนะน าให้ใช้ แบบ ข. และโปรดน ามาแสดงในวนัประชมุ) 

 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติก าหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัศกุร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ (ชัน้ 3 ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม    
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่  40 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
17 มกราคม 2562 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 17 มกราคม 2562 และบริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th 
แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ การบนัทกึรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 
17 มกราคม 2562 มีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และการมอบอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหุ้น
สามัญดังกล่าว  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“FPT”) เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) โดยการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD โดย
สมคัรใจ รวมจ านวน 2,323,720,000 หุ้น ในราคาเสนอซือ้ หุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 19,751,620,000 บาท 
ตอ่มา เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 FPT ได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (แบบ 
247-3) ต่อส านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และ GOLD และเมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2562 FPT ได้ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดของ GOLD (แบบ 247-4) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ GOLD รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของ GOLD โดย
ก าหนดราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์เท่ากบั 8.50 บาทต่อหุ้น  และมีระยะเวลาในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้สิน้ 
45 วนัท าการ ตัง้แตว่นัท่ี 5 มิถนุายน – 8 สงิหาคม 2562  
 

ทัง้นี ้บริษัทซึ่งปัจจุบนัประกอบธุรกิจลงทนุในกิจการหลายประเภทได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของการ
จ าหนา่ยหุ้นสามญัใน GOLD ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ FPT วา่ สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์การลงทนุ
ของบริษัท ซึง่มุง่เน้นการเข้าลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม
จากการลงทุน รวมไปถึงการรับรู้ผลตอบแทน (Exit Strategy) ในจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อการลงทนุของบริษัทโดยรวมในระยะยาว ภายใต้กลยทุธ์การสร้างความหลากหลายของแหล่งที่มา
ของรายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอย่างมีนยัส าคญั  และการมองหา
โอกาสการลงทุนในกิจการใหม่ๆ ในการสร้างผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสม เกิดการประสานความ
ร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) และสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างยัง่ยืนในอนาคต ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 5/2561-62 เมื่อวนัที่ 6 มิถนุายน 2562 (ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นได้เสยีซึง่มิได้เข้าร่วมประชมุในวาระดงักลา่ว 
อนัได้แก่ นายฐาปน สิริรวฒันภกัดี นายปณต สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั และนางสาว
พจนีย์ ธนวรานิช) มีมติเห็นชอบให้บริษัทจ าหนา่ยหุ้นสามญัใน GOLD ทัง้หมดที่บริษัทถืออยูท่ัง้สิน้ จ านวน 912,829,675 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.28 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GOLD ให้กบั FPT ผ่านการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจ และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทในครัง้นี ้
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัท มีมติอนมุตัิให้บริษัทจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD ทัง้หมด
ที่บริษัทถืออยูท่ัง้สิน้ จ านวน 912,829,675 หุ้น ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจของ FPT 
ในราคาเสนอซือ้หุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,759,052,237.50 บาท บริษัทจะด าเนินการจ าหน่ายหุ้น GOLD 
ภายในระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ซึ่งเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 5 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ก าหนดในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ FPT 
บริษัทจะได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้ นสามัญของ GOLD ภายหลังหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้ นและ
ภาษีมลูค่าเพิ่ม รวมประมาณ 7,738.30 ล้านบาท (คิดเป็นราคาเสนอซือ้สทุธิหลงัหกัภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซือ้ และภาษีมลูคา่เพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของคา่ธรรมเนียมในการเสนอ
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ขายหลกัทรัพย์ เท่ากับ 8.4772625 บาทต่อหุ้น) ภายในวนัท าการท่ี 3 นบัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ (กล่าวคือ 
ภายในวนัที่ 14 สงิหาคม 2562) และ GOLD จะสิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 94.88 ค านวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฉบบัสอบทาน ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีรายการจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา และการเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภท
รายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกนั”) เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกบั FPT ซึง่เป็นนิติบคุคลที่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดบัสดุท้ายเป็น
ญาติสนิทกับกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ล าดับสดุท้ายของบริษัท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 80.69 ของ
มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฉบบัสอบทาน ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
31 มีนาคม 2562 (มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 เทา่กบั 9,615.43 ล้านบาท) 
ทัง้นี ้บริษัทไม่มีรายการที่เก่ียวโยงกนัในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  
 

ทัง้นี ้เนื่องจากในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ GOLD จากผู้ถือหุ้นทกุรายของ GOLD มีลกัษณะเป็นการท าค า
เสนอซือ้เป็นการทัว่ไป ซึง่ FPT จะด าเนินการเสนอซือ้หุ้นโดยมีราคาเสนอซือ้ รูปแบบค าเสนอและเง่ือนไขเดียวกนัให้กบัผู้
ถือหุ้นทกุรายของ GOLD  ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ได้รับประโยชน์ใดนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ GOLD จึงถือเป็นการ
เข้าท าธุรกรรมท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง
พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนัน้ การขายหุ้น GOLD 
ดงักล่าว ผ่านกระบวนการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในครัง้นีไ้ปพร้อมกับการเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าท า
รายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น 
 

นอกจากนี ้การจ าหน่ายหุ้นสามญัใน GOLD ยงัเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ที่จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 107 (2) (ก) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย 
 

ทัง้นี ้เนื่องจากการท ารายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 กล่าวคือ มีขนาด
รายการสงูกวา่ร้อยละ 50 และเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัที่มีขนาดรายการมากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มี
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ตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้ 

 (1)  เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 (2)  จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการจ าหน่ายหุ้น GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์

โดยสมคัรใจของ FPT โดยบริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และ  

 (3)  แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
เก่ียวกบัความสมเหตสุมผล ประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการดงักลา่ว ความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการ รวมทัง้ จดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

  

ในการนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ 
หรือนายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
และจ าเป็นทกุประการที่เก่ียวกบัการจ าหนา่ยหุ้นสามญัใน GOLD ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ
โดยสมคัรใจของ FPT 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดการเข้าท ารายการดงักลา่ว (สารสนเทศรายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ (บญัชี 2) และรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั กรณีการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ผ่านการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดยสมคัรใจของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  
 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสียซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมใน
วาระดงักลา่ว) พิจารณาแล้วเห็นวา่ หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในการท ารายการมี
มติอนมุตัิให้บริษัทขายหุ้น GOLD ผ่านการท าค าเสนอซือ้ของ FPT ในครัง้นี ้แม้ว่าจะท าให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ก าไร
จากผลประกอบการของ GOLD ในอนาคตตอ่ไปได้อีก แต่การท ารายการดงักลา่วก็เป็นโอกาสของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
ที่จะสามารถรับรู้ก าไรจากการขายหุ้น (Realized Gain) ได้ในทนัที โดยราคาในการเข้าท ารายการครัง้นีก้็อยู่ในช่วง
ของราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท นอกจากนี ้การพิจารณาขายหุ้น 
GOLD ในครัง้นี ้เป็นโอกาสของบริษัทในการพิจารณาปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
รายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายของ GOLD โดยบริษัทสามารถน าเงินที่ได้รับจากการขายไปลงทนุใน
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเก่ียวเนื่อง หรือมี Synergy และมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อบริษัทและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่าการท ารายการมีความเหมาะสม 
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุม่บริษัท รวมถึงผู้ ถือหุ้น จึงเห็นชอบในการน าเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทพิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัใน GOLD  ผา่นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการโดย
สมคัรใจของ FPT และการมอบอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ยหุ้นสามญัดงักลา่ว  
 

ทัง้นี ้บริษัทได้แตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่รายการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
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ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นควรให้ความส าคญักบัความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้
พิจารณาข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 
 

จ านวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี  
 

ทัง้นี ้ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึ่งถือหุ้นบริษัท 
จ านวน 1,033,210,305 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.04 และบริษัท สิริภักดีธรรม จ ากัด ซึ่งถือหุ้ นบริษัท จ านวน 
228,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.97 

 
วาระที่ 3   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัศุกร์ที่ 
21 มิถนุายน 2562 (Record Date)  

 
บริษัทจึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นปี ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัศกุร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ (ชัน้ 3 ฝ่ังแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี 
คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลู การลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดย
บริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

 

 อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ  ข ดงัปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ 
Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้ที่ www.univentures.co.th โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่ง 
ตามที่ระบุไว้เท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

 

       (นายวรวรรต   ศรีสอ้าน) 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

                                บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 


