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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์คลับ  I   ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต   สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
4. นายสทิธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
5. นายวีระวงค์  จิตต์มติรภาพ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม   พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายธนพล   ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ กรรมการ 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน   สขุี กรรมการผู้จดัการสายงานโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชี และการเงิน 
3. นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั   คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์   ลลีาเมธวฒัน์ ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั  
2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั 
3. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิและผู้ประเมินราคาอิสระ 
1.  นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที่ปรึกษาการเงิน / บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
2.  นายรัฐชยั   ธีระธนาวฒัน์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั 
3. นายณทัธร    กิจส าเร็จ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั 
4.  นายวเิศษ  นุ้ยตมู ผู้ประเมินราคาอิสระ / บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั 
 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นายเนรมติร   ตรงพร้อมสขุ ผู้สงัเกตการณ์ (Inspector) / บริษัท  ดีเอ็น36  จ ากดั 
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ ที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั  
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เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  
 
นายวนัชยั  ศารทลูทตั ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ประธานท่ีประชมุ  
 

ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงวา่ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557  ในวนันีเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีพจิารณาอนมุตัิ รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ 
ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557  

(Record Date) ในวนัพธุที่ 12 มีนาคม 2557  และก าหนดให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225  แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2557 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 21/2557 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 85 ราย  ถือ

หุ้นรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 11,675,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91476  และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 93 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้
จ านวน 1,083,394,741 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 84.88510 รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 178 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 
1,095,069,836 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.79986   ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชี  และที่ปรึกษา

กฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 
 
ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อผู้

ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระ
การประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2556  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นคณะกรรมการบริษัท 

 
จากนัน้  จึงได้มอบหมายให้นายธนพล   ศิริธนชยั ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 ในการลงคะแนนเสยีง หากในวาระใดไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยและไมม่ีผู้งดออกเสยีง ขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้ ถือหุ้น

ทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์ แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อน ามานับคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย
หรือไมง่ดออกเสยีงถือวา่อนมุตัิ 

 วาระท่ี 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 วาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ประจ าปี 

2557 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่ความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั
การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 
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การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ  
1. บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่กีารแสดงเจตนาในการลงคะแนน 
4.  บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
5.  บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู ่

 
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแต่ละ

วาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งช่ือและนามสกุล
ให้ที่ประชมุทราบก่อน ค าถามนอกเหนือจากวาระท่ีพิจารณาอยู ่กรุณาน าไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
และเพื่อไมใ่ห้ที่ประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุที่ท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพื่อพิจารณาในวาระ
การประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้านี ้และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน  นายธนพล  ศิริธนชัย ได้ขอเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเป็น
อาสาสมคัรในการเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์นบัคะแนนของบริษัทฯ โดยมีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 1 ราย  เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในการเข้า
ร่วมสงัเกตกุารณ์นบัคะแนนดงักลา่ว 

 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 

เมษายน 2556 
ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556 ซึง่

ประชมุเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่ว
เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม ประธานฯ  จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณารับรองการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556  โดยมติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556  ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้ รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 
เห็นด้วย 190 ราย จ านวน 1,095,348,936 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98602 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01398 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,095,502,036 เสยีง  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล  ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ และนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการ
ผู้จดัการ  สายงานบญัชีและการเงิน  เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 

 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชมุรับทราบวา่    ภายหลงัการ

ปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557  มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัคงเหลอืประมาณร้อยละ 99  ดงันัน้ ณ วนัท่ีประชมุ บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 1,276,307,261 หุ้น 
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โดยตามแผนด าเนินงานคณะกรรมการได้ก าหนดกลยทุธ์ของบริษัทฯ ไว้เป็น 3 ขัน้  โดยกลยทุธ์และทิศทางของ
บริษัทฯ   ในปีที ่1 (2556) เป็นการปรับพืน้ฐานของบริษัทฯ ซึง่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สว่นปีที่ 2 (2557) เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กบัทรัพย์สนิท่ีมีอยู ่และเร่ิมต้นลงทนุในโครงการตา่งๆ  และปีที่ 3 (2558) เป็นการสร้างผลตอบแทนกลบัมาให้บริษัทฯ มีผล
ก าไร  ทัง้นี ้ บริษัทฯ แบ่งประเภทธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ เป็น 2 ส่วนด้วยกนั คือ  1)  โครงการอาคารสงูเชิง
พาณิชยกรรม (Commercial Project)   ได้แก่  อาคารส านกังาน  เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์    และ 2) โครงการที่อยู่อาศยัแนวราบ 
(Residential Project)  ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผลตอบแทนในระยะเวลาสัน้  และท าให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง  สว่น
สนิทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-core Business) เป็นโครงการที่บริษัทฯ  ไม่มีความเช่ียวชาญ  จึงต้องการจะขายออกไป
เพื่อน าเงินมาลงทนุในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นได้เร็วขึน้ 

 
ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ  ได้มีผลการด าเนินงาน ดงันี ้
 โครงการอาคารโกลเด้น แลนด์  (Golden Land Building) ในปัจจบุนัมีผู้ เช่าพืน้ท่ีส านกังาน  โดยมีอตัราการ

เช่าพืน้ท่ี (Occupancy) อยูท่ี่ร้อยละ 91  เนื่องจากอยูใ่นบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชด าริ  ซึง่เป็นท าเลที่ดี  ปัจจบุนัมีผู้ให้
ความสนใจ และติดตอ่ขอเชา่พืน้ที่อยู ่

 
 โครงการอาคารสาทร สแควร์ (Sathorn Square) บริษัทฯ ได้สง่ทมีงานเข้าไปปรับปรุงอาคารให้มีความทนัสมยั 

และมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ภายใต้แนวคิด Neo Vibrant  โดยมีการปรับปรุงพืน้ที่โดยรอบอาคารและลอ็บบี ้มีการเปิดพืน้ท่ีให้โลง่ 
เพิ่มร้านค้าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เช่า ปัจจบุนัมีอตัราการเชา่พืน้ท่ี (Occupancy Rate) ประมาณร้อยละ 77  
และยงัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัมีอตัราคา่เชา่ที่ดีขึน้ 
 

 ในสว่นอื่นๆ  บริษัทฯ ได้มีการปรับพืน้ฐาน และภาพลกัษณ์ โดยการใส่แนวคิดที่มีความทนัสมยั ในด้านของ
การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  มีการปรับโครงสร้างบุคลากร  โดยปรับทีมงานพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบ (Housing 
Development)  มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นของบริษัทฯ  มีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี ้
(Refinance)  เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน  มีการด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  (Non-Core Assets) 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ก าลงัศกึษาเก่ียวกบักองทนุอสงัหาริมทรัพย์อยูด้่วย  โดยภาพรวมแล้วถือวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตามแผนท่ีวางไว้ในปีแรกเป็นท่ีนา่พอใจ 
 

ส าหรับการด าเนินงานในปี 2557  นี ้บริษัทฯ ได้วางแผนการไว้ดงันี ้
 ปรับปรุงประสทิธิภาพของอาคารส านกังานตา่งๆ และปรับปรุงการบริหารจดัการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  โดย

พิจารณาเร่ืองคา่ใช้จา่ย และความมีประสทิธิภาพ 
 
 โครงการที่อยูอ่าศยัแนวราบ (Housing Development)  มีการวางแผนที่จะเปิดโครงการจ านวน 10 โครงการ  

บริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   ซึง่กลุม่เป้าหมายจะเป็นลกูค้าในระดบักลาง  ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว 
ราคาขายประมาณ 5 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ ราคาขายประมาณ 2 ล้านบาท เนื่องจากเห็นวา่เป็นกลุม่ที่มีก าลงัในการซือ้
อยา่งแท้จริง  โดยช่ือโครงการจะใช้ค าวา่โกลเด้น เป็นหลกั  ปัจจบุนัมีการจดัซือ้ทีด่ินและเร่ิมพฒันาโครงการแล้ว  โดยโครงการ
ที่จะเปิดตวัในปี 2557 นี ้ มีมลูคา่รวมประมาณ 9,500 ล้านบาท ซึง่โครงการท่ีได้เปิดตวัแล้ว คือ โครงการโกลเด้น อเวนิว  ติวา
นนท์ – แจ้งวฒันะ ซึง่มีทัง้ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว  และโครงการ โกลเด้นวิลเลจ บางนา – ก่ิงแก้ว  ซึง่เป็นโครงการ
ประเภทบ้านเดีย่ว    โดยได้รับผลตอบรับท่ีดี   ทัง้นี ้  บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการโกลเด้น วิลเลจ ป่ินเกล้า – จรัญสนิทวงศ์  ซึง่
เป็นโครงการประเภททาวน์เฮาส์ ในสปัดาห์หน้า 

  
 โครงการอาคารสงูเชิงพาณิชยกรรม (Commercial Building) บนที่ดินท่ีมีอยูเ่ดิมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้

ด าเนินการขอตอ่สญัญาเช่าจากส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์เรียบร้อยแล้ว ตัง้อยูท่ี่ถนนรัชดา-พระราม 4 เยือ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โครงการมีพืน้ท่ีรวมประมาณ 8 ไร่  พืน้ท่ีก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 100,000 ตารางเมตร   
โดยบริษัทฯ จะท าการก่อสร้างเป็นอาคารส านกังาน ขนาดพืน้ที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร และโรงแรมมีขนาดพืน้ท่ี
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร  ซึง่จะเป็นการเปิดท าเลใหมข่องอาคารส านกังาน ใช้เงินลงทนุประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยมี
การติดตอ่และได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินแล้ว ในสว่นของการประมลูงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ท าการประมลูและได้
ผู้ รับเหมาเรียบร้อยแล้ว  สามารถเร่ิมด าเนินการได้ภายในสิน้เดือนเมษายน 2557  ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 22 เดือน  โดยใช้ช่ือ
โครงการวา่ “FYI Center” ยอ่มาจาก For Your Inspiration ซึง่มีแนวคิดคือ เป็นอาคารส านกังานที่สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่นกัธุรกิจ  
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 ส าหรับทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non-Core Business) ได้แก่ ที่ดินที่ตัง้อยูถ่นนรามค าแหง  ที่ดินทบั
สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ทีด่ินจงัหวดักระบี่  ที่ดินอ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง  ที่ดินจงัหวดัเชียงราย และสนามกอล์ฟ
พาโนรามา จงัหวดันครราชสมีา  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการจ าหนา่ยออก  เนื่องจากไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  

 
นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ  สายงานบญัชี และการเงิน ได้สรุปเก่ียวกบังบการเงิน ดงันี ้
 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,553 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555  จ านวน 87 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่ลดลงจ านวน 223 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ เหลอืโครงการท่ีสามารถพฒันาได้อีกเพียง 
4 โครงการ  และมีจ านวนบ้านส าหรับขายเหลอือยูไ่มม่ากประมาณ 800 - 900 ล้านบาท ในปี 2556 จึงเป็นการขายเกือบ
ทัง้หมดประมาณ 600 กวา่ล้านบาท  โดยจะเหลอืบ้านส าหรับขายในปีนีป้ระมาณ 100 กวา่ล้านบาท และมีที่ดินบางแปลงที่
บริษัทฯ อาจพฒันา และขายได้อีกประมาณ 200 ล้านบาท  โดยรวมแล้วโครงการเกา่นา่จะมยีอดขายได้ประมาณ 300 กวา่
ล้านบาท อีกทัง้ในปี 2555 บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสทิธ์ิจ านวนมาก  เนื่องจากในปลายปี 2554  เกิดเหตอุทุกภยั  จึงท าให้การ
โอนบ้านต้องเลือ่นมาโอนในปี 2555 ท าให้ในปี 2555 มีรายได้สงู  ส าหรับโครงการใหมท่ีเ่ปิดตวันา่ไปแล้วเมื่อปลายปี 2556 ก็
จะเร่ิมรับรู้รายได้ในปี 2557  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการให้เชา่และบริการเพิ่มขึน้ 146 ล้านบาท โดยมาจาก
โครงการหลกัคอืโครงการสาทร สแควร์ ที่มีอตัราการเชา่พืน้ท่ี (Occupancy Rate) สงูขึน้ ท าได้ได้รับรายได้คา่เชา่สงูขึน้  

 
ต้นทนุของบริษัทฯ สอดรับกบัรายได้  โดยบริษัทฯ มต้ีนทนุในการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงตามรายได้จากการ

ขาย มีอตัราสว่นก าไรท่ีลดน้อยลงเนื่องจากเน้นการขายในสว่นของที่ดินในโครงการเดิม เพื่อปิดโครงการ  สว่นต้นทนุของการให้
เช่านัน้ เพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่รายได้  เนื่องจากเพิม่ขึน้เฉพาะในสว่นของต้นทนุผนัแปร  ในสว่นของต้นทนุคงที่ใกล้คียง
กบัปีก่อน 

 
บริษัทฯ  มีก าไรขัน้ต้น 476 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เป็นจ านวน 22 ล้านบาท  ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการขาย

ลดลงจาก 73 ล้านบาท เหลอื 45 ล้านบาท เกิดจากการพยายามลดคา่ใช้จ่ายในการขาย โดยมกีารลดคา่นายหน้าในการให้เช่า
พืน้ท่ีลง  และการเปิดตวัโครงการใหมล่ดลง  สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารลดลง 125  ล้านบาท เกิดจากการประมาณการหนีส้นิ
ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2555 

 
บริษัทฯ ขาดทนุก่อนดอกเบีย้และภาษีจ านวน 129 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 175 ล้านบาท   มี

สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้จากเดิม 1.74 ล้านบาท  เป็นประมาณ 68 ล้านบาท  เป็นผลจากการด าเนินงานโครงการ
โรงแรม W Hotel Bangkok ของบริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั  เร่ิมการบริการเต็มปีในปี 2556 เป็นปีแรก  จึงท าให้มีผล
ขาดทนุจากการด าเนินงานคอ่นข้างสงู จากคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จา่ย 

 
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงเหลอื 248.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555  เป็นจ านวน 37 ล้านบาท  เป็นผล

จากการท่ีมกีารเจรจาตอ่รองกบัสถาบนัการเงินในการขอลดอตัราดอกเบีย้ จากเดิมต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ อยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 7.3 – 7.4  เหลอืร้อยละ 5.1  

 
โดยรวมบริษัทฯ ขาดทนุเป็นจ านวน 454 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 166 ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงินปี 2556  
สนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 1,385 ล้านบาท เป็น 2,333 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาที่เพิม่ขึน้จาก 656 ล้านบาท เป็น 1,884 ล้านบาท โดยมโีครงการท่ีด าเนินการซือ้ทีด่ิน
ไปแล้ว 5 โครงการและอยูร่ะหวา่งการท าสญัญาจะซือ้จะขายอีก 3 โครงการ 

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนในปี 2556 มีจ านวน  10,247 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 65 ล้านบาท เป็นผลจาก

โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุมียอดลดลงบ้าง จากการตดัคา่เสือ่มราคา  โดยรวมสินทรัพย์รวมในปี 2556 มีจ านวน 
12,580 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 883 ล้านบาท 

 
หนีส้นิรวมส าหรับปี 2556 มีจ านวน 6,693 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 936 ล้านบาท โดยเป็นหนีส้นิท่ี

เกิดจากการกู้ยืมเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 1,051 ล้านบาท   แตใ่นสว่นหนีส้นิหมนุเวียนในปี 2556 ลดลงจาก 
1,893 ล้านบาทในปี 2555 เหลอืจ านวน 1,675 ล้านบาท โดยเป็นการสลบัเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
จาก 1,343 ล้านบาท เหลอื 243 ล้านบาท แล้วไปเพิ่มเงินเบกิเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็น 866 ล้านบาท  ทัง้นี ้เป็นการ
เตรียมตวัในการได้รับเงินเพิ่มทนุของบริษัทฯ จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั เพื่อท่ีน าเงินดงักลา่วไป
ช าระหนีเ้งินกู้ยมืระยะสัน้ 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด มีจ านวน 6,131 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 29 ล้านบาทเป็นผลจากการท่ีมกีาร

เรียกช าระทนุเพิม่ขึน้ 1,337 ล้านบาท  จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้น โดยต้องหกัสว่น
ตา่งมลูคา่หุ้น  เนื่องจากมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ คือ 10 บาท แตร่าคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัราคาเพียง 3 บาท ซึง่ท าให้
บริษัทฯ  ได้รับเงินคา่หุ้นเพิม่เตมิประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่เมื่อน ามาหกักบัผลขาดทนุสทุธิ ท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง
จ านวน 29 ล้านบาท 

 
งบกระแสเงินสด โดยเงินสดที่ใช้ในการด าเนินการของบริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา โดยหลกัเป็นการซือ้ที่ดินเพื่อการ

ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์  โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้ทีด่ินดงักลา่ว 
 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นางชยดุา ศุภทรัพย์ : คา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารสงู เป็นผลให้บริษัทฯ ขาดทนุ

หรือไม ่
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล :  บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายปกตเิมื่อเทยีบกบับริษัทฯ ที่มีขนาดเทา่กนั อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯ  มีโครงการในอดีตทีม่ีปัญหาอยูบ้่าง  ท าให้มกีารตัง้ส ารองเก่ียวกบัประมาณการหนีส้นิ และหนีส้งสยั
จะสญูในเงินลงทนุบางรายการคอ่นข้างสงูคิดเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท 

 
 นางชยดุา ศุภทรัพย์ : เมื่อพิจารณาสดัสว่นระหวา่งรายได้จากการขาย กบัต้นทนุในการบริหารแล้ว 

พบวา่มกี าไรน้อย จะมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะท าให้สดัสว่นลดลงเพื่อให้บริษัทฯ มีก าไรเพิม่ขึน้ 
 นายธนพล  ศิริธนชัย : โดยปกติรายได้จะต้องมกีารหกัต้นทนุขาย และคา่ใช้จา่ยในการขายการบริหาร 

ซึง่นายสมบรูณ์ วศินชชัวาลได้เรียนไปแล้ววา่ในชว่ง 2 - 3 ปี จะมีคา่ใช้จา่ยในสว่นนีค้อ่นข้างสงูเนือ่งจากมีการ
ตัง้ส ารอง และเร่ืองของต้นทนุท่ียงัสงูอยู ่  แตใ่นขณะนีบ้ริษัทฯ ได้บริหารจดัการเพื่อลดคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไปได้
แล้วเป็นจ านวนมาก 

 
 ผู้ถอืหุ้น : ท าไมผลขาดทนุจึงเพิ่มขึน้และ สว่นแบง่ในการขาดทนุของบริษัท ร่วมมาจากไหน 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วมเป็นผลมาจากการท่ีบริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล 

จ ากดั ท าโครงการโรงแรม W Bangkok ที่เพิ่งเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2556 ซึง่ในช่วงแรกของการด าเนินการ
โรงแรมจะมคีา่เสือ่มราคาของการลงทนุคอ่นข้างมาก ประมาณ  200 ล้านบาท ประกอบกบัโครงการมเีงิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท มีดอกเบีย้ประมาณ 180  ล้านบาท ท าให้บริษัท นอร์ท สาธร 
โฮเต็ล จ ากดั มีผลขาดทนุประมาณ 400 ล้านบาท  ท าให้บริษัทฯ  ซึง่ถือหุ้นอยูร้่อยละ 20 จึงต้องรับขาดทนุ
ประมาณ 80 ล้านบาท เมื่อหกัผลก าไรที่ได้จากบริษัทร่วมอื่นแล้วก็ท าให้มีผลขาดทนุจากบริษัทร่วม 68 ล้านบาท 
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 นางชยดุา ศุภทรัพย์ : สอบถามถึงวิธีการตดัคา่เสือ่มราคา  
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : การตดัคา่เสือ่มราคาใช้วิธีเส้นตรง  
 
 นายวุฒ ิ วงศ์อู่ เงนิ : แผนในการล้างขาดทนุคืออะไร 
 นายธนพล  ศิริธนชัย : บริษัทตัง้เป้าทีจ่ะพลกิกลบัมามีก าไรใน 3 ปี โดยการล้างขาดทนุจะขึน้อยูก่บั

รายการท่ีจะเกิดขึน้ หากบริษัทจะล้างขาดทนุจากผลการด าเนินการของแตล่ะปีจะใช้เวลานาน แตห่ากมีการ
ขายสนิทรัพย์และจดัตัง้กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ที่มกี าไรมากก็จะสามารถล้างผลขาดทนุได้เร็วขึน้ 

 
 นายสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา : ที่ดินท่ีบริษัทฯ ซือ้เข้ามารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ตัง้อยูท่ีใ่ด ต้นทนุท่ีดิน

เทา่ไร และต้นทนุในการกู้ เงินรวมประมาณเทา่ไร 
 นายธนพล ศิริธนชัย :  บริษัทฯ ก าหนดกลยทุธในการซือ้ที่ดินขนาดประมาณ 40 - 50 ไร่ เพื่อให้มีการ

กระจายของท าเล และมคีวามรวดเร็วในการปิดโครงการภายใน 2 - 3 ปี โดยที่ดินมีราคาเฉลีย่ประมาณ 5 – 
10 ล้านบาทตอ่ไร่ ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ และทกุโครงการได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงิน 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  : มลูคา่ต้นทนุของที่ดินเป็นร้อยละ 25 - 30 โดยท าเลของทีด่ินอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 
รอบนอกและปริมณฑล สว่นต้นทนุทางการเงินท่ีสามารถกู้ ได้ในปัจจบุนัอยูท่ี่ MLR -1.75 

 
 นายสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา : โครงการ FYI มลูคา่ 5,000 ล้านบาท มีการตอ่สญัญากบัส านกังานทรัพย์สนิ

สว่นพระมหากษัตริย์อยา่งไร มีคา่ใช้จ่ายอยา่งไร เงินลงทนุจากไหน ดอกเบีย้เทา่ไร มีระยะเวลาในการลงทนุ
เทา่ใด และได้รับผลตอบแทนเทา่ไร 

 นายธนพล ศิริธนชัย : ที่ดินได้มีการท าสญัญากบัส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ โดยท า
สญัญาเชา่ 30 ปี และตอ่อายไุด้อีก 30 ปี ได้อตัราคา่เชา่ที่ดี เงินลงทนุได้รับการสนบัสนนุจากธนาคารไทย
พาณิชย์  มีการกู้ยืมเงินจ านวนคร่ึงหนึง่ของเงินลงทนุ  โดยมีมลูคา่ก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 4,000 ล้านบาท  
ระยะเวลาในการคืนทนุ 10 - 12 ปี ดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1.75 มผีลตอบแทนการลงทนุประมาณร้อยละ 10.5 

 
 นายวีระ  นภาพฤกษ์ชาต ิ : สอบถามวิธีในการล้างขาดทนุสะสม จากสว่นต ่ามลูคา่หุ้น 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  : อาจจะต้องลดมลูคา่หุ้นจาก 10 บาท เหลอื 3 บาท แตย่งัไมม่ข้ีอสรุปท่ีแนช่ดั 

เป็นเพียงแนวทาง เพราะจะต้องรอล้างขาดทนุสะสมจากการด าเนนิงานตวัหลกัก่อน 
 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : โครงการในปี 2557 ที่ท าแล้ว 3 โครงการ บริษัทฯ คาดหวงัวา่จะมีรายได้เทา่ไร

ส าหรับแตล่ะโครงการในแตล่ะไตรมาส และจะปิดโครงการอยา่งไร 
 นายธนพล ศิริธนชัย : ในสว่นของบ้านจดัสรร บริษัทฯ ตัง้เป้าไว้วา่ประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยรวม

โครงการเก่า และโครงการใหม ่โดยบริษัทฯ สามารถสร้างบ้านแตล่ะหลงัเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 - 4 
เดือน นอกจากนีร้ายได้อกีประมาณ 1,000  ล้านบาทมาจากอาคารส านกังานให้เชา่อื่นๆ โดยบริษัทฯ ตัง้เป้ามี
รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2557 โดยไมร่วมรายการพิเศษจากการขายทรัพย์สนิที่ไมก่่อให้เกิด
รายได้ (Non – Core) โดยหากพิจารณาเป็นไตรมาส รายได้จากคา่เชา่จะเข้ามาอยา่งสม ่าเสมอ สว่นรายได้
จากการขายบ้าน ในไตรมาสที่ 1 มีรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท และนา่จะรับรู้รายได้ได้มากในไตรมาสที่ 3 และ 4 

 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : สอบถามความคืบหน้าด้านยอดขายของ 3 โครงการท่ีเปิดตวัไปแล้ว และ

แผนการในการเปิดตวัโครงการท่ีเหลอือยู ่
 นายแสนผิน สุข ี : เดือนนีไ้ด้มีการเปิดตวัโครงการ 2 โครงการส าหรับท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ โดยมี

การเปิดขายลว่งหน้าในโครงการโกลเด้น อเวนวิ  แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ มียอดขาย 484 ล้านบาท โครงการ
โกลเด้น วิลเลจ บางนา-ก่ิงแก้ว มียอดขาย 302 ล้านบาท รวมเป็น 786 ล้านบาท  ซึง่โครงการท่ี 3 จะเปิดตวั
ในวนัท่ี 26 - 27 เมษายน 2557  คือโครงการโกลเด้น ทาวน์  ป่ินเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ สว่นโครงการอื่นๆ ที่จะ
เปิดตวัในปีนีไ้ด้แก่โครงการทีล่าดปลาเค้า โครงการท่ีวชัรพล-สขุาภิบาล 5 เป็นโครงการบ้านเดีย่วและทาวน์
เฮ้าส์ โครงการโกลเด้น เลเจ้นด์ สาทร-กลัปพฤกษ์ โครงการรัตนาธิเบศร์-บีทีเอสบางพล ูโครงการสขุสวสัดิ์และ
โครงการรามค าแหง 
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 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : จากเหตกุารณ์วิกฤตทางการเมืองจะมีผลกระทบตอ่โครงการของบริษัทฯ หรือไม ่ 
 นายแสนผิน สุข ี : บริเวณโครงการอยูน่อกพืน้ท่ีการชมุนมุท าให้จ านวนลกูค้าลดลงไมม่าก ลกูค้า

สว่นใหญ่เป็นกลุม่คนในพืน้ที่และคนท างาน ซึง่ยงัไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอตัราการวา่งงานในปัจจุบนัยงัน้อย 
 
 นายสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา  : การกู้ เงินของบริษัทฯ  กู้ เพิ่มได้อีกเทา่ไร และมีอตัราหนีส้ินตอ่ทนุที่เหมาะสมสงูสดุทา่ไร 
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  :  กู้ เพิ่มได้อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีอตัราหนีส้ินตอ่ทนุที่เหมาะสมไมเ่กิน 1.5 เทา่ 
 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : การเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัจ านวน 300 กวา่ล้านหนว่ย โดยมเีงินเพิม่ทนุเข้าบริษัทฯ จ านวน 1,000 ล้านบาท เงินก้อนนีน้ าไปใช้ท า
อะไร 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  : เงินเพิ่มทนุเข้าบริษัทฯ จ านวน 1,000ล้านบาท  จะน าไปคืนหนีเ้งินกู้ก่อน เพื่อ
เปิดให้บริษัทฯ มีวงเงินเหลือในการกู้ เพิ่มได้  ส่วนในการซือ้ที่ดิน บริษัทฯ จะใช้ทุนของตนเองซือ้ไปก่อน 
จนกระทั่งเงินทุนใกล้หมดก็จะพิจารณาน าโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ไปจ านองเพื่อขอเงินกู้ ในการ
ด าเนินการตอ่ไป  

 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : โครงการ FYI จะเร่ิมต้นท าเมื่อใด และจะแล้วเสร็จเมื่อใด 
 นายธนพล ศิริธนชัย : ปัจจบุนัได้มีการประมลูผู้ รับเหมาของโครงการแล้ว จะเร่ิมด าเนินการจริง

ภายในสิน้เดือนเมษายน ใช้เวลาในการด าเนินการก่อสร้างทัง้สิน้ 22 เดือน 
 
 ผู้ถอืหุ้น  : โครงการทัง้ 10 โครงการ บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงกบัผู้ขายที่ดินแล้วหรือยงั  
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  : ใน 10 โครงการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้วางมดัจ าเพื่อซือ้ที่ดินหมดแล้ว และได้โอนแล้ว

บางโครงการ แตย่งัโอนไมค่รบ  ทีเ่หลอืมีก าหนดในการโอนในเดือนเมษายน และพฤษภาคมจะโอนที่ดินครบ 10 แปลง 
 
มติ   ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบดุลและก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ขอให้เสนอประชมุพจิารณาและอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดในงบการเงินท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
แล้ว เนื่องจากมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม มีสาระส าคญั ดงันี ้
 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ หนีเ้งินกู้สถาบนัการเงินท่ีมีหลกัประกนัในปี 2556 จ านวน 

3,022 ล้านบาท  ซึง่รวมที่ดินทีไ่ด้มีการเสนอให้พิจารณาการขายในวาระท่ี 8 นัน้  มีภาระจ านองอยู ่ แตใ่น
ปัจจบุนัไมต่ิดภาระจ านองแล้ว บริษัทฯ น าเงินสว่นไหนไปช าระ  

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ที่ดินท่ีบริษัทฯ พิจารณาจะขายในวาระท่ี 8 ในปี 2555 บริษัทฯ มีภาระติด
จ านองเงินกู้อยู ่ 400 ล้านบาท  โดยรวมอยูใ่นรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถ่ึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี บริษัทฯ จึงเจรจาขอเปลีย่นจากเงินกู้ ระยะยาว 400 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้  เนื่องจาก
บริษัทฯ เห็นวา่บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการขายทีด่ินที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non-core Asset) และได้ขอกู้ เพิ่ม
อีกประมาณ 100 ล้านบาท ท าให้มีภาระจ านองหนีเ้งินกู้ยมืระยะสัน้ประมาณ 500 ล้านบาท ซึง่ ณ ช่วงวนัสิน้
ปี 2556 เมื่อรวมหนีส้นิเงินกู้ยืมระยะสัน้อื่นๆ และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารรวม  865 ล้านบาท โดยเงินกู้
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.1 และที่ดินดงักลา่วยงัคงติดจ านองอยู ่
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มติ    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

ด้วยมติคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุดงันี ้
 
เห็นด้วย 210 ราย จ านวน 1,096,616,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98604 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01396 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

 
วาระ 4  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชยั เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้
 
นายธนพล ศิริธนชยั  ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ร้อยละ 60 

ของก าไรสทุธิในแตล่ะปี ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  และความเหมาะสม
อื่นๆ อยา่งไรก็ดี จากผลการด าเนินงานปี 2556 ที่ผา่นมา บริษัทฯ  มีผลประกอบการของงบเดี่ยวเป็นผลขาดทนุสทุธิประมาณ 
706 ล้านบาท และยงัมยีอดขาดทนุสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืประมาณ 1,621 ล้านบาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงมี
มติเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556 

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม  และแสดงความคดิเหน็เพิ่มเติม  ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ที่

ประชมุ พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 
 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิงดการจา่ยปันผลประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้มาประชมุดงันี ้
 
เห็นด้วย 210 ราย จ านวน 1,096,616,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98604 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01396 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557   

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 17 ซึง่ก าหนดให้ กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ที่มีอยูท่ัง้หมด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่
ใหมไ่ด้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้กีรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น  ได้แก ่
(1) นายปณต สริิวฒันภกัด ี (2) นายธนพล  ศิริธนชยั  (3) นายวีระวงค์  จิตต์มติรภาพ 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ ซึง่ถือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี พิจารณาแล้ว

เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี ให้เสนอท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่นได้แก ่

 
1.  นายปณต  สริิวฒันภกัด ี กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ 
2.  นายธนพล  ศิริธนชยั กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ 
3.  นายวีระวงค์  จิตต์มติรภาพ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอสิระอีกวาระหนึง่  
 
ซึง่ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการดงักลา่ว ปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบั

หนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็น

รายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุดงันี ้
 

1. นายปณต  สิริวัฒนภกัด ี ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้ 
  
เห็นด้วย 209 ราย จ านวน 1,096,368,607 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.96345 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย จ านวน 400,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.03655 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

  
2. นายธนพล  ศิริธนชัย  ต าแหน่ง  กรรมการ 
 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
เห็นด้วย 210 ราย จ านวน 1,096,616,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98604 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01396 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

  
3.  นายวีระวงค์  จิตต์มติรภาพ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
 กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
เห็นด้วย 207 ราย จ านวน 1,096,597,107 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98428 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย จ านวน 157,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01435 
งดออกเสยีง 1 ราย จ านวน 15,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00137 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออตัราการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมของขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัท
อื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 
บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากบัวงเงินที่เสนอและได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในปี 2556  
โดยในปี 2556  บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,328,000 บาท 
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ าปี 2557 โดยมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติอนมุตัิการจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีง

ไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 
เห็นด้วย 210 ราย จ านวน 1,096,616,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98604 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01396 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ  เป็นผู้ด าเนนิการประชมุในวาระนี ้  
 
นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ  ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่

ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  คณะกรรมการ
บริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตามรายช่ือผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้

 
1. นายนิรันดร์   ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 และ/หรือ 
2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
3. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวเิวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795 
 
และส าหรับบริษัทยอ่ย ตามรายช่ือผู้สอบบญัชี ตอ่ไปนี ้
1. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
2. นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 และ/หรือ 
3. นางศศิธร   พงศ์อดศิกัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 
 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ราย ข้างต้น   เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ก าหนด  โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดต่อกัน
มาแล้ว 8 ปี และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย   กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,700,000บาท (สามล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึง่มีคา่ตอบแทนอยูท่ี่ 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)  

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิในวาระนี ้  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุ

พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557  
 
มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
เห็นด้วย 210 ราย จ านวน 1,096,616,407 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98604 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 2 ราย จ านวน 153,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01396 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,769,507 เสยีง  
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดนิรามค าแหง) ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์

พัฒนา จ ากดั ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีทัง้ 3 ทา่น คือ  1) นายปณต สริิวฒันภกัดี  2) 

นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี  และ 3) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร  ออกจากห้องประชมุ และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการประชมุ นาย
ธนพล ศิริธนชยั ได้อยูใ่นห้องประชมุ  เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น  จนถึงเวลาที่ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์  : ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เนื่องจากบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท ยนูิ

เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) ประมาณร้อยละ 66 จึงอยากสอบถามวา่ใครคือผู้ ถือหุ้นของอเดลฟอส ใช่
นายฐาปน และนายปณต หรือไม ่ เนื่องจากอาจมีประเด็นเร่ืองการมีสว่นได้เสยีพิเศษ ท าให้ UV ไมอ่าจลง
มติในวาระนีไ้ด้ 

 นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ : แถลงวา่ โดยขัน้ตอนการอนมุตัเิร่ืองนี ้จะต้องมกีารลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของ UV ก่อน โดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ที่มีบคุคลเก่ียวโยงกบัรายการนีเ้ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้
เสยีในเร่ืองดงักลา่ว ไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ มเีพียงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ UV เทา่นัน้ท่ีมสีทิธิออก
เสยีง ซึง่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นของ UV ก็มีมติอนมุตัใินเร่ืองดงักลา่วแล้ว ดงันัน้ถือวา่ UV ได้รับอนมุตัิให้มา
ลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ทัง้นีก้่อนเร่ิมกระบวนการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วม
หารือกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) แล้ว 

 
นายธนพล ศิริธนชยั ขอให้นายณทัธร  กิจส าเร็จ จากบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)  ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ น าเสนอรายละเอียดทัง้หมด 
 
นายณทัธร  กิจส าเร็จ แถลงตอ่ทีป่ระชมุวา่  เนื่องจากการจ าหนา่ยที่ดิน 31 ไร่ 70 ตารางวา ซึง่บริษัทฯ ได้มีการ

เปิดให้ผู้สนใจเสนอราคาซือ้  และมีผู้ที่เสนอราคาสงูสดุได้แก่ บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จ ากดั (“ผู้ซือ้”) แม้ผู้ซือ้เสนอราคาสงูสดุ  
แตเ่นื่องจากผู้ซือ้เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกนัของบริษัทฯ  และเป็นการขายที่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 16.18  ของ
สนิทรัพย์สทุธิ (Net  Asset) ของบริษัทฯ  ท าให้ต้องมีการขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและต้องให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็น
ผู้ให้ความเห็น 

  
ในสว่นของสนิทรัพย์ทีจ่ะจ าหนา่ยไป ประกอบไปด้วยที่ดินและสิง่ปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ ซึง่ที่ดินด้านหน้า

ติดถนนรามค าแหง สว่นด้านข้างติดซอยรามค าแหง 28 
 
บริษัทฯ ซือ้ที่ดินนีต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2538  ปัจจบุนัที่ดินตัง้อยูริ่มถนนรามค าแหงขาเข้า หา่งจากโรงพยาบาลรามค าแหง

ประมาณ 400 เมตร หา่งจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงประมาณ 1.6  กิโลเมตร อยูห่า่งจากถนนกาญจนา-ภิเษกประมาณ 6.5 
กิโลเมตร โดยรอบพืน้ท่ีจะเป็นอาคารพาณิชย์ และมคีอนโดมิเนยีมในฝ่ังตรงข้าม 

 
เนื่องจาก  บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการพฒันาหรือปรับปรุงสิง่ปลกูสร้าง  จึงท าให้อาคารส านกังานรกร้าง ไม่อยูใ่นสภาพที่จะ

ใช้การได้  นอกจากนัน้  ยงัมีอาคารโรงงานและโกดงัหลายหลงั บางสว่นได้เปิดให้บคุคลภายนอกเช่าอาคารโกดงั 
 
ในแง่ของวตัถปุระสงค์และความจ าเป็น จากนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นท่ีจะท าโครงการท่ีอยูอ่าศยัที่ราคา 3 - 6 

ล้านบาท  บริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร ซึง่บริษัทฯ ได้มีการศกึษาการพฒันาทีด่ินแปลงดงักลา่วแล้ว แตเ่นื่องจากขนาด
พืน้ท่ีทัง้หมดคอ่นข้างใหญ่ ประกอบกบัสภาพแวดล้อมด้านข้างเป็นอาคารพานิชย์ หรืออาคารส านกังาน ท าให้การพฒันา
โครงการจะต้องท าเป็นโครงการแนวสงูจงึจะมีความเหมาะสม การท าโครงการแนวสงูต้องลงทนุคอ่นข้างสงู ซึง่ไมคุ่้มคา่และ
อาจจะท าให้ได้รับผลตอบแทนไมเ่ทา่กบัการไปพฒันาโครงการตามนโยบายของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

 
ทัง้นี ้  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยงัได้ศกึษารายละเอียดรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ ที่บริษัทฯ ท าไว้พบวา่

จะมีระยะเวลาการขายโครงการท่ียาวนาน นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระยงัได้สอบถามกบัผู้ที่มีความรู้ในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มีความเห็นคอ่นข้างสอดคล้องกนั เนื่องจากพืน้ท่ีมีขนาดใหญ่ การลงทนุท าคอนโดมิเนียมอยา่งเดียวจะใช้
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พืน้ท่ีไมห่มด จึงต้องท าเป็นสว่นของพาณิชยกรรมและคอนโดมิเนยีมร่วมกนั ซึง่การท าโครงการในลกัษณะนีจ้ะต้องใช้เงินลงทนุ
สงูและใช้ระยะเวลาในการขายโครงการคอ่นข้างนาน 

 
นอกจากนี ้ กระแสเงินสดที่ได้จากการขายที่ดินนี ้ จะสามารถน าไปพฒันาโครงการท่ีบริษัทฯ มีความช านาญใน

การพฒันามากกวา่ตามนโยบายที่วางไว้ และสว่นหนึง่สามารถช าระหนีส้นิกบัสถาบนัการเงินท่ีมมีากตามงบการเงิน 
 
กระบวนการในการเข้ามาเสนอซือ้ของผู้ เสนอซือ้นัน้  มาจากการท่ีบริษัทฯ ประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ และผู้ เสนอ

ซือ้เป็นผู้ที่ให้ราคาสงูสดุ  จึงเห็นวา่วตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการมีความเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย
และกลยทุธ์ของบริษัทฯ  รวมทัง้มีกระบวนการท่ีโปร่งใส และเป็นผลดีกบัผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อดีและประโยชน์  
1) ท าให้มีสภาพคลอ่งเข้ามาในบริษัทฯ จากราคาที่เสนอซือ้ 980 ล้านบาท เมื่อหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆและภาษี

ประมาณ 53 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 927 ล้านบาท แตส่ว่นหนึง่จะถกูน าไปช าระคืนหนีป้ระมาณ 500 
ล้านบาท เพื่อปลดจ านองที่ดิน ซึง่เป็นเง่ือนไขในการขาย ในสว่นท่ีเหลอืประมาณ 427 ล้านบาท  ก็จะสามารถน าไปเป็นเงินทนุ
หมนุเวยีน และพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นของบริษัทฯ    

2) บริษัทฯ จะมีการรับรู้ก าไรจากการขายสนิทรัพย์นีจ้ากการบนัทกึตามบญัชีบริษัทฯ จะรับรู้ก าไรทัง้หมด 232 
ล้านบาท 

3) อตัราสว่นการเงินของบริษัทฯ จะดีขึน้ ซึง่เป็นการมองเฉพาะรายการนี ้ ไมร่วมหากในอนาคตบริษัทฯ จะไป
ลงทนุเพิ่มหรือกู้หนีเ้พิม่ ในสว่นของก าไรขาดทนุหากมีการน าก าไรท่ีได้ไปช าระหนีก็้จะท าให้มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุลดลงจาก
1.14 เทา่ ลดลงเป็น 1.01 เทา่  

4) การที่มีกระแสเงินสดไปลงทนุในโครงการที่บริษัทฯ มองวา่จะมีผลก าไรเข้ามา ก็เป็นโอกาสที่สามารถสร้างผล
ก าไรในอนาคต ซึง่จะท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 

 
ข้อด้อยและความเสีย่ง 
1) ในปัจจบุนัมีผู้ เชา่โกดงับางสว่น โดยมีคา่เชา่ 1.13 ล้านบาท ตอ่เดือน การขายที่ดินดงักลา่วท าให้บริษัทฯ  

ขาดรายได้ 
2) บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการพฒันาโครงการ แตเ่ป็นสิง่ที่บริษัทฯ มองวา่ไมเ่หมาสมกบันโยบายของ บริษัทฯ  
3) ที่ดินอยูต่ิดถนน มีโอกาสที่จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้ในอนาคต การเก็บท่ีดินไว้อาจท าให้ได้ก าไรเพิม่มากขึน้ 
 
ในเร่ืองของความเหมาะสมในราคาขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระได้ศกึษารายงานการประเมินราคาสนิทรัพย์ 

ซึง่บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั ซึง่ได้ท าการประเมินสนิทรัพย์  เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 โดย
ทีบ่ริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั มวีิธีการในการประเมินสนิทรัพย์ 2 วิธี คือการคดิจากต้นทนุและวิธีพิจารณาจากรายได้ 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่วิธีคิดจากต้นทนุเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม  

 
โดยราคาสนิทรัพย์ที่ได้จากการประเมินอยูท่ี ่836.27  ล้านบาท สว่นราคาที่ผู้ เสนอซือ้เสนอคอื 980 ล้านบาท เป็นราคา

ที่สงูที่สดุ และสงูกวา่ราคาประเมินประมาณ 140 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 15 จึงเห็นวา่ราคาที่ผู้ เสนอซือ้เสนอมีความ
เหมาะสม 

 
โดยสรุปเห็นวา่  การเข้าท ารายการครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผล และท าประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นใน

อนาคต โดยการขายสนิทรัพย์ซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่สนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ  ท าให้สามารถน ากระแสเงินสดที่ได้จากการ
ขายไปช าระหนี ้ หรือลงทนุในโครงการตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ได้ ในแง่ราคาที่เสนอมาเป็นราคาที่สงูที่สดุและสงูกวา่ราคา
ประเมินที่ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินไว้ จึงเห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนมุตัิ 
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มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็นโดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 นายสุรเกียรติ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ขอสอบถาม ดงันี ้ 

- ทรัพย์สินที่จะขายให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ซือ้จะน าไปพฒันาเป็นโครงการใด เป็นการท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัทฯ หรือไม่ 
- เหตผุลที่บริษัทฯ พิจารณาขายทีด่ินแหง่นี ้แทนที่ดินอื่นที่บริษัทฯ มีอยูแ่ละเงินท่ีได้จากการขายที่ดนิหลงั
หกัช าระหนีก้บัสถาบนัการเงินแล้วจะน าไปใช้พฒันาในโครงการใด 
- เหตผุลในการก าหนดราคาขายทีด่ิน 

 
 นายสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดงันี ้

- เห็นวา่ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ค าวา่มกีารเปิดประมลูนา่จะไมถ่กูต้อง  
- สาเหตทุี่ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์ในชว่งใกล้ปีใหม ่ ซึง่ท าให้นกัลงทนุโดยเฉพาะนกัลงทนุตา่งชาติไม่
ทราบ และมีการติดตัง้ป้ายคดัเอาท์ประกาศขายที่ดิน ดงักลา่ว หรือไม่ 
- ท าไมบริษัทฯ ใช้บริษัทประเมินราคา และบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงบริษัทเดียว บริษัท
ดงักลา่วคดิคา่จ้างเทา่ไร 
- ที่ดินท่ีจะขายเป็นบริเวณที่มีโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมผา่น ระยะหา่งระหวา่งที่ดินกบัสถานีรถไฟฟ้า
มากน้อยเพียงไร หากเก็บไว้รอรถไฟฟ้ายอ่มท าให้ราคาที่ดินสงูขึน้ท าไมจึงไมร่อ 
- การประเมินการท าโครงการค านงึแค ่ 2 โครงการ ท าไมจึงไมล่องพิจารณาเก่ียวกบั Community Mall 
เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีชมุชน 
- ในปี 2538 ทีซ่ือ้ที่ดินมาในราคา 700 กวา่ล้านบาท แตใ่นปัจจบุนัราคาทีด่ินที่ได้จากการประเมิน 800 
ล้านบาท เหตใุดเวลาผา่นไป 20 ปีแตม่ลูคา่ทีด่ินกลบัเพิ่มขึน้เพียง 100 กวา่ล้านบาท 
 

 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดงันี ้
- ที่ดินมีภาระติดพนัหรือไม ่เนื่องจากในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินเขียนไมต่รงกนั 
- มีมติของฝ่ายบริหารให้ขายที่ดินในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 ท าไมจึงไมล่งประกาศขายทนัทีแตร่อจน
ใกล้สิน้ปี จึงลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 
- บริษัทท่ีเป็นผู้ เสนอราคาอีกบริษัทหนึง่ คือบริษัทอะไร 
- การลงโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ ขนาดเทา่ไร หน้าใด เห็นชดัเจนหรือไม่ 
- ท าไมจึงเลอืกบริษัทแฮริสนัเป็นผู้ด าเนินการประมลู ทัง้ๆที่นา่จะมีบริษัทอื่นที่นา่จะมีความเช่ียวชาญใน
การขายอสงัหาริมทรัพย์มากกวา่ 
- ราคาที่ขายสงูกวา่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ไมถ่ึงเทา่ตวั ถกูเกินไปหรือไม่ 
- ท าไมภาระภาษี และคา่ธรรมเนียมทัง้หมดจึงตกอยูก่บับริษัทฯ 

 
 ผู้ถอืหุ้น   : สอบถามวา่เหตใุดจงึไมใ่ช้ที่ดนิท่ีมีอยูแ่ทนการไปซือ้ที่ดินมาเพือ่ท าโครงการ 

ในปัจจบุนัพืน้ท่ีริมถนนหายากและมีราคาแพง การท าหมูบ้่านจดัสรรยอ่มขายได้ราคาสงู ได้ก าไรเยอะกวา่
การขายที่ดินเปลา่ 

 นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ : ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่  
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาอิสระ ที่บริษัทฯ แตง่ตัง้มา ได้รับการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ซึง่มีความรู้ และมคีวามช านาญ
ในสายวิชาชีพของตน ซึง่หลกัการท างาน เราจะไมอ่อกความเห็นขดัแย้งกบัผู้ที่มีวชิาชีพเช่นนัน้ แต่จะท า
หน้าที่ในลกัษณะถามค าถาม และเมื่อได้รับค าตอบสมเหตสุมผลและไมข่ดักบัหลกัความจริงที่ถกูต้องก็
เพียงพอส าหรับการประเมิน 
- เหตผุลที่บริษัทฯ ไมเ่ชิญให้ตา่งชาติเข้ามาร่วมประมลูคือ คนตา่งชาตไิมส่ามารถถือครองทีด่ินได้ตามกฎหมาย 
- ผู้ที่เข้าร่วมประมลูราคา คือ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่หนึง่ 
- เหตทุี่บริษัทฯ ไมเ่ข้าพฒันาเอง เนื่องจากบริษัทฯ ก าหนดวา่ทีด่ินดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิด
รายได้ (Non-Core Asset) ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีไมใ่ช่ธุรกิจหลกั 
- การท ารายการนี ้หากผู้ เสนอราคาไมม่ีความเก่ียวข้องกนั คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถอนมุตัิการ
เข้าท ารายการนีไ้ด้เลย 
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นายธนพล ศิริธนชัย : ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นเพิม่เติมวา่ 
- เนื่องจากการก าหนดกลยทุธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้ก าหนดธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญไว้อยูแ่ล้ว 
และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท าธุรกิจของทีด่ินแล้วพบวา่การท าบ้านเดีย่วจะมีราคาขาย
ประมาณ 20 ล้านบาท หรือทาวเฮาส์ ประมาณ 10 ล้านบาท และต้องใช้เวลาด าเนินการ และเงินทนุ
จ านวนมาก สว่นการท าคอนโดจะต้องสร้างมากกวา่ 5,000 ห้อง และต้องใช้เงินทนุประมาณ 5,000 - 
6,000 ล้านบาท  
- เนื่องจากปัญหาด้านต้นทนุทางการเงินเป็นปัญหาที่ส าคญั ซึง่ตลอดปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เจรจากบั
สถาบนัการเงินมาตลอด โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาวา่เงินลงทนุของบริษัทฯ จะมาจาก 1) การใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และ 2) การขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้( Non-Core Asset) 
- ก่อนที่จะพิจารณาขายทีด่ินนี ้ บริษัทฯ ได้ศกึษาวา่การให้บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
ลงทนุในโครงการนีเ้อง โดยการสร้างคอนโดมิเนียม จะคุ้มคา่ หรือไม ่ซึง่เมื่อมีการพิจารณาแล้ว เห็นวา่
การท่ีจะท าโครงการโดยเฉพาะอาคารสงูมีความเสีย่งคอ่นข้างสงูและมีความเสีย่งในด้านการตลาด
คอ่นข้างมาก ประกอบกบัธนาคารมีความเข้มงวดในการน าเงินไปลงทนุจึงท าให้บริษัทฯ จะต้องแบก
รับภาระมากกวา่ผลตอบแทนในระยะเวลาสัน้ๆ 
- การด าเนินการหลงัจากทีเ่สนอคณะกรรมการเร่ือง Non-Core Assets แล้ว ก็ได้มีการท ากระบวนการ
ขาย และหาผู้ซือ้ตัง้แตก่ลางปีทีแ่ล้ว โดยได้มีการพดูคยุตดิตอ่โบรกเกอร์ที่มคีวามเช่ียวชาญ รวมถึงนกั
ธุรกิจ และผู้ประกอบการในด้านอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จากการพดูคยุก็ยงัไมม่ีผู้ เสนอราคาทีช่ดัเจน 
เนื่องจากเป็นท่ีดินแปลงใหญ่จงึมีสภาพคลอ่งในการขายน้อยกวา่ที่ดินแปลงเลก็ 
- วตัถปุระสงค์หลกัของการลงโฆษณาเป็นเพื่อให้มีการ Firm Offer  โดยลงโฆษณาขนาด 5 x 6 นิว้ แต่ที่ผ่าน
มาประมาณ 2 เดือน  บริษัทฯ  ได้มีการน าเสนอกบัผู้ลงทนุทีม่ีศกัยภาพในการซือ้ก่อนหน้าแล้ว  จึงไม่ได้ลง
โฆษณาเป็นระยะเวลานานนกั 
- บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายการเก็บท่ีดนิไว้เป็น Land bank เนื่องจากต้องใช้เงินลงทนุเยอะ และไมใ่ช่ธุรกิจเก็ง
ก าไรแตเ่ป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จงึจ าต้องขายที่ดิน Non-Core ออกไป เพื่อลงทนุใน
ธุรกิจหลกั โดยโครงการใหมข่องบริษัทฯ คือ โครงการ FYI Center ซึง่จะเป็นโครงการอาคารส านกังาน
แหง่ใหม ่ ซึง่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ มี IRR ประมาณ 10.5% ซึง่จะเป็นโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นมากกวา่การท่ีจะถือที่ดินไว้ 
- คา่จ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจ านวนประมาณ 900,000 บาท และบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
จ านวน 40,000 บาท โดยในเร่ืองจ านวนที่ปรึกษา และผู้ประเมินราคา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 
- ในสว่นของรถไฟฟ้า ยงัไมม่ีความแนช่ดัในเร่ืองของระยะหา่งจากสถานี และเร่ืองระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง เมื่อพจิารณาสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การรอให้ราคา
เพิ่มขึน้จะท าให้มีความเสีย่งมากกวา่ การขายที่ได้เงินแนน่อนสามารถน าไปใช้ในธุรกิจซึง่ท าให้ได้ก าไร  
เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ซึง่ท าให้มีผลตอบแทน IRR ประมาณ 25 - 30% 
 

นายวิเศษ นุ้ยตูม ผู้ประเมินราคาอิสระ จาก บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จ ากดั: ตอบค าถามผู้
ถือหุ้นเพิ่มเติมวา่ 
- การประเมินทรัพย์สนิใช้วิธีการ Cost approach โดยการค านวณราคาตลาดและสิง่ปลกูสร้าง โดยราคา
เฉลีย่ประมาณ 67,000 บาทตอ่ตารางวา ท าให้มีมลูคา่ 836,266,000 บาท อยา่งไรก็ดี การท่ีมสีิง่ปลกู
สร้างท าให้มลูคา่ราคาที่ดินต า่ลง เนื่องจากเป็นสิง่ปลกูสร้างที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ จงึต้องมีคา่ใช้จา่ย
ในการรือ้ถอน ท าให้ราคาทีด่ินต ่าลง ซึง่หากทีด่ินดงักลา่วไมม่ีสิง่ปลกูสร้างจะมีราคาเฉลีย่ประมาณ 
70,000 บาทตอ่ตารางวา  
- สว่นการประเมินราคาทรัพย์สนิอกีวิธีหนึง่ คือวธีิ Income Approach โดยรายได้ของส านกังานและโกดงั 
มีราคาประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ไมส่ะท้อนมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ จึงตดัวิธีนีอ้อกไป  
- ข้อด้อยของทรัพย์สนิคือ ตัง้อยูต่ดิกบัคอสะพาน และเป็นท่ีดินแปลงใหญ่จงึมีสภาพคลอ่งน้อยกว่าที่ดนิ
แปลงเลก็ 
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นายณัทธร กิจส าเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจาก บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค 
(ประเทศไทย) จาํกดั : ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นเพิม่เตมิวา่ 
- ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้าที่ 16 เป็นการสรุปสาระส าคญัของสญัญาจะ
ซือ้จะขาย ซึง่การท่ีมีการระบวุา่ “ที่ดินท่ีซือ้ขายไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ” เป็นเง่ือนไขของการซือ้ขายที่ดินวา่
จะต้องไมม่ีภาระจ านอง ซึง่ปัจจบุนัท่ีดินดงักลา่วยงัตดิจ านองอยูก่บัธนาคาร มีภาระเงินกู้ประมาณ 500 
ล้านบาท ซึง่เงินท่ีได้รับจากการขายจะต้องน าไปช าระหนีร้ายนีก้่อน เพื่อขอปลดจ านองกบัธนาคาร 

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯจงึเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา

อนมุตักิารท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์บริษัทฯ (ที่ดนิรามค าแหง) ให้แกบ่ริษัท สริิทรัพย์พฒันา จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 
มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์บริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง) ให้แก่

บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้ 

 
เห็นด้วย 193 ราย จ านวน 1,085,234,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.94801 
ไมเ่ห็นด้วย 21 ราย จ านวน 11,537,920 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.05199 
งดออกเสยีง 0 ราย จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,772,508 เสยีง  

 
วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้อ 43 ว่าด้วยตราส าคัญของบริษัท 

ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัแล้ว แตย่งัไมไ่ด้มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือในตราส าคญั
ของบริษัทฯ จาก “บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั” เป็น “บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจงึขอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น ลงมติอนมุตัใิห้มีการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิม่เติม ข้อ 43 วา่ด้วยตราส าคญัของบริษัทฯ 

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา

อนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือในตราส าคญัของบริษัทฯ  โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้อ 43 วา่ด้วยตราส าคญั

ของบริษัทฯ  ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือในตราส าคญัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย 212 ราย จ านวน 1,096,616,208 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.98575 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จ านวน 3,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00030 
งดออกเสยีง 1 ราย จ านวน 153,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01395 
รวมจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,096,772,508 เสยีง  
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วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น 

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 ผู้ถอืหุ้น   : สอบถามถึงความคืบหน้าของทีด่ินแปลงอื่นท่ีจะขาย 
 นายธนพล  ศิริธนชัย   : จะด าเนินการให้เร็วที่สดุ แตใ่นขณะนีย้งัไมม่ีผู้ที่สนใจตดิตอ่เสนอซือ้ 
 
 ผู้ถอืหุ้น   : สอบถามถึงแผนการที่บริษัทฯ จะออก Property Fund ของอาคารสาทร สแควร์ 
 นายธนพล ศิริธนชัย : ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนของการศกึษา ต้องรอในเร่ืองของความพร้อมและความ

เหมาะสม อาจจะเป็นช่วงปีนีห้รือปีหน้า โดยอาจรอให้มี Occupancy Rate ที่ร้อยละ 85 - 90 หรือรอให้มี
การขึน้คา่เช่าเมื่อระยะเวลาเชา่ครบ 3 ปีก่อน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี แตท่ัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาวะและความ
จ าเป็น โดยอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ลา่สดุของอาคารสาทร สแควร์อยูท่ี่ร้อยละ 77 

 
 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : ที่ดินอื่นที่ได้ขายไปแล้ว และที่ Non-Core ที่ยงัมิได้ขายมีที่ไหนบ้าง  
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ที่ดินท่ีเชียงรายบางสว่นได้ขายไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1 สว่นที่ดินอื่นๆ ที่

เหลอืคือ ที่ดินจงัหวดักระบี่  ที่ดินทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  สนามกอล์ฟพาโนรามา จงัหวดั
นครราชสมีา  และที่ดินบ้านฉาง จงัหวดัระยอง อยูร่ะหวา่งกระบวนการเสนอขาย 

 
 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถงึการวางโครงสร้างการบริหารจดัการและนโยบายในการป้องกนั

และปราบปรามการทจุริตคอรัปชนั 
 นายวนัชัย ศารทูลทัต : เป็นเร่ืองส าคญัที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิในการท างาน โดยได้มีการป้องกนัการ

คอรัปชนั ผู้บริหารและกรรมการทกุทา่นจะท างานให้โปร่งใส 
 
ที่ประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ   และ

อนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ไปได้ด้วยดี และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 
 
 
ลงชื่อ     นายวนัชยั   ศารทูลทตั        ประธานกรรมการ/ 
             (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)         ประธานท่ีประชมุ 
 
 
ลงช่ือ     นายธนพล   ศิริธนชยั          ประธานอ านวยการ 
              (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
 
 
ลงช่ือ     นายก าพล   ปญุโสณี         เลขานกุารบริษัท/ 
              (นายก าพล   ปญุโสณี)        ผู้บนัทกึการประชมุ 


