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ที ่GOLD 2557/072          
ทะเบียนเลขที ่0107537002273   

วนัท่ี  24  พฤศจิกายน 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติที่จะจดั
ให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2557และได้มีการ

จดัท ารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) 
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 
2557  ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว   
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) ( “KLAND”) 
จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือใน
จ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถอืหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็น
มูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถอืหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถอืเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซือ้หุ้ นสามัญ KLAND จ านวน 1,780,000,000 หุ้ น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน  
KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน 
KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่ง
ถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การเข้าท ารายการซือ้หุ้น KLAND ใน
ครัง้นี ้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ KLAND จะต้องด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีแต่เฉพาะธุรกิจพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการซือ้ขาย เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของ GOLD 
 
อนึ่ง การเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ถือเป็นการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม
มาตรา 107 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาด
รายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
2557 การซือ้หุ้น KLAND ดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 331.28 ของ
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ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต่กรกฎาคม 2556 – มิถนุายน 2557 (อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 
มิถุนายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และการขายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายที่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2557) 
 
ทัง้นี ้เมื่อรวมขนาดรายการซือ้หุ้นสามญั KLAND กบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือน
ที่ผา่นมา ได้แก่ การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวม
สิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์รายการอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้นีจ้ะขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้แก่ 
ธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 เป็นจ านวนไม่เกินร้อยเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  คิดเป็นขนาด
รายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนร้อยละ 22.00 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (การค านวณ
ขนาดรายการของการจองซือ้หนว่ยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ทัง้หมดจะมีขนาดรายการรวมสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 331.28 ตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ ถือเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป อยา่งไรก็ดี เนื่องจากรายการดงักลา่วมีลกัษณะ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม ่กลา่วคือ  
 
1) ธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั 

โดยบริษัทฯ และ KLAND ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบ
เช่นเดียวกนั การเข้าท ารายการจะสง่ผลให้ขนาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึน้   

2) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ แต่
อยา่งใด โดยที่บริษัทฯ มุง่เน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัตอ่ไป  

3) ภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุม่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป และไมม่ีเหตอุนัใดที่จะสง่ผลให้บริษัทฯ จะพ้นสภาพจาก
การเป็นบริษัทจดทะเบียน และ 

4) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และในอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 
นอกจากนี ้รายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND และธุรกรรมจองซือ้หน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 ยงัเข้าข่ายเป็นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 37.81 และร้อยละ 39.94 
ของจ านวนสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ตามล าดบั 

 
รายละเอียดของรายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการซือ้หุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2 
 
ในการเข้าท ารายการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการยื่นค าขอพิจารณาให้รับ
หลกัทรัพย์ใหมเ่นื่องจากได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมต่ามที่กลา่วข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้อง  
 
1)  จดัท ารายงาน และเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ   
2)  จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับ

คะแนนเสยีงอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี และ  

3)  จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว และ
สง่ความเห็นดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน  
KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน 
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KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดหุ้นสามญั KLAND ที่
บริษัทฯ ประสงค์จะซือ้มีดงันี ้
 
1. หุ้นสามญั KLAND ที่ถือโดย บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากดั (“SMJC”) และบริษัทในกลุม่ SMJC 

จ านวน 700,000,160  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  
2. ผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ที่อาจมีความประสงค์จะขายหุ้น KLAND เช่น 

2.1  หุ้ นสามัญ KLAND ที่ถือโดยบริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) จ านวน 
720,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.45 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND 

2.2  หุ้นสามญั KLAND ที่ถือโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) (“PF”) จ ากัด จ านวน 
359,999,640 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND 

2.3  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่น ที่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัทฯ และ บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น KLAND จ านวน 200 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  

 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท า
รายการภายใต้กรอบที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญั KLAND 
จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้
บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้
บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
(“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง 
งานระบบ และจ าหน่ายไปซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่ งกระท าในนาม
ของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ โดยในการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ 
ดงักลา่ว บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั (“นอร์ท สาธร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้ เข้าท าธุรกรรม
การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสตี ซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์ (“REIT Transaction”) ซึง่ถือเป็นรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายการให้
เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาให้เช่าทรัพย์สินและสญัญาโอน
ทรัพย์สนิ (แล้วแตก่รณี) ซึง่ นอร์ท สาธร จะเข้าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้าท าสญัญาดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหนา่ยทรัพย์สนิจะขึน้อยู่กบัข้อก าหนด และเง่ือนไขตามสญัญาที่เก่ียวข้อง และยงั
อยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1) เง่ือนไขตามที่ระบุในสญัญาให้เช่าช่วงทรัพย์สิน สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาตกลงกระท าการ และ

สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหว่างนอร์ท สาธร กับทรัสตีซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ส าเร็จครบถ้วน 

2) บริษัทฯ ที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัการทรัสต์ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้และได้รับความเห็นชอบให้
จดัการทรัสต์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 

3) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 
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ในการนี ้รายการให้เช่าช่วงและจ าหน่ายทรัพย์สินดงักล่าวถือเป็นธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่
ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึง่ธุรกรรมดงักลา่วมีมลูค่าประมาณไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท 
(เป็นมลูค่าขัน้ต ่า ซึ่งมลูค่าสดุท้ายในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของ
คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้) และมีมลูค่ารายการ
สงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40.34 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ (โดย
อ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557) อย่างไรก็
ดี เนื่องจากมลูคา่ในการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นมลูค่าขัน้ต ่า ซึ่งมลูค่าสดุท้ายใน
การจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์จะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย รวมทัง้
จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็นธรรม
ของราคาและเง่ือนไขของรายการดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 
รายละเอียดของรายการดงักลา่ว ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  และ
กรณีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 
ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการ
ใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้าท า REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้เช่าทรัพย์สิน และการท ารายการอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดและมลูค่าของธุรกรรมที่เข้าท ากบัทรัสตี ซึ่งกระท าในนามของทรัสต์และ
เพื่อประโยชน์ของทรัสต์และคู่สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเจรจาต่ อรอง การเข้าท า
สญัญา การลงนามในเอกสาร สญัญา ค าขออนุญาต และหรือเอกสารหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรับทราบความ
ยินยอมใดๆ จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์ของ
บริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่ง
กรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของนอร์ท สาธร ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
แก่ทรัสตีซึง่กระท าในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วมีความ
เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี คือ บริษัท 
ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจ านวน 912,829,675 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 30 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (“ธุรกรรม
จองซือ้หนว่ยทรัสต์”) ซึง่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั  นอกจากนี ้
เง่ือนไขในการท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาจองซือ้หน่วยทรัสต์ และสญัญาอื่นใดที่
เก่ียวข้องด้วย ทัง้นี ้ธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ดงักลา่วจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1) มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นทรัสต์ 
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ในการนี ้คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในด าเนินการ
ใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์และการท ารายการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้าท าสญัญา การลงนามในเอกสาร สญัญา ค าขออนญุาต และหรือเอกสาร
หลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมข้างต้น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง 
 
(โปรดพิจารณามลูคา่รายการและการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการในวาระท่ี 2) 
 
รายละเอียดของธุรกรรมจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ตามสารสนเทศรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์และรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กรณีการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และ
กรณีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ซึง่ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์โดย
บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี คือ บริษัท 
ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจ านวน 912,829,675 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.73 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

 
วาระที่ 5   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบวา่บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  ในวนัพธุที่ 

29 ตลุาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
ในวนัพฤหสับดีที่ 30 ตลุาคม 2557 
 

ผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมและออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 คือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัพฤหสับดีที่ 30 ตลุาคม 2557 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบนัประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมานีแ้ละยื่นตอ่เลขานกุารบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ  

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

                บริษัท  แผน่ดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั  (มหาชน) 
 
 
                                   . 
         (นายธนพล ศิริธนชยั) 

                                      ประธานอ านวยการ 
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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) จ ากดั 
3. นายณทัธร    กิจส าเร็จ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั 
4.  นายวเิศษ  นุ้ยตมู ผู้ประเมินราคาอิสระ / บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั 
 
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 ตามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องเสนอที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ 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  ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระ
การประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  ตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยผา่นทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหวา่งวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556  
ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
คณะกรรมการบริษัท 

 
จากนัน้  จึงได้มอบหมายให้นายธนพล   ศิริธนชยั ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 ในการลงคะแนนเสยีง หากในวาระใดไมม่ีผู้ ไมเ่ห็นด้วยและไมม่ีผู้งดออกเสยีง ขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้ ถือหุ้น

ทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์ แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรเพื่อน ามานบัคะแนน 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

ประชมุเมื่อวนัท่ี 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 

 
โดยตามแผนด าเนินงานคณะกรรมการได้ก าหนดกลยทุธ์ของบริษัทฯ ไว้เป็น 3 ขัน้  โดยกลยทุธ์และทิศทางของ

บริษัทฯ   ในปีที่ 1 (2556) เป็นการปรับพืน้ฐานของบริษัทฯ ซึง่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  สว่นปีที่ 2 (2557) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัทรัพย์สนิท่ีมีอยู ่และเร่ิมต้นลงทนุในโครงการตา่งๆ  และปีที่ 3 (2558) เป็นการสร้างผลตอบแทนกลบัมาให้บริษัทฯ มีผล
ก าไร  ทัง้นี ้ บริษัทฯ แบ่งประเภทธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ เป็น 2 ส่วนด้วยกนั คือ  1)  โครงการอาคารสงูเชิง
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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 ได้สง่ทีมงานเข้าไปปรับปรุงอาคารให้มีความทนัสมยั 

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 ตัง้อยูท่ีถ่นนรัชดา-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  
 

 ส าหรับทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non-Core Business) ได้แก่ ที่ดินที่ตัง้อยูถ่นนรามค าแหง  ที่ดินทบั
สะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ทีด่ินจงัหวดักระบี่  ที่ดินอ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง  ที่ดินจงัหวดัเชียงราย และสนามกอล์ฟ
พาโนรามา จงัหวดันครราชสมีา  บริษัทฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการจ าหนา่ยออก  เนื่องจากไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
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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 มีต้นทนุในการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงตามรายได้จากการ

ขาย มีอตัราสว่นก าไรท่ีลดน้อยลงเนื่องจากเน้นการขายในสว่นของที่ดินในโครงการเดิม เพื่อปิดโครงการ  สว่นต้นทนุของการให้
เช่านัน้ เพิม่ขึน้ในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่รายได้  เนื่องจากเพิ่มขึน้เฉพาะในสว่นของต้นทนุผนัแปร  ในสว่นของต้นทนุคงที่ใกล้คียง
กบัปีก่อน 

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

ลดลงจาก 73 ล้านบาท เหลอื 45 ล้านบาท เกิดจากการพยายามลดคา่ใช้จา่ยในการขาย โดยมีการลดคา่นายหน้าในการให้เช่า
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 จากเดมิต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ อยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 7.3 – 7.4  เหลอืร้อยละ 5.1  

 
โดยรวมบริษัทฯ ขาดทนุเป็นจ านวน 454 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 166 ล้านบาท 
 
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 
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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 : คา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหารสงู เป็นผลให้บริษัทฯ ขาดทนุ

หรือไม ่
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล :  บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายปกตเิมื่อเทียบกบับริษัทฯ ที่มีขนาดเทา่กนั อยา่งไรก็

ตาม บริษัทฯ  มีโครงการในอดีตที่มีปัญหาอยูบ้่าง  ท าให้มีการตัง้ส ารองเก่ียวกบัประมาณการหนีส้นิ และหนี ้
สงสยัจะสญูในเงินลงทนุบางรายการคอ่นข้างสงูคิดเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท 

 
 นางชยดุา ศุภทรัพย์ : เมื่อพิจารณาสดัสว่นระหวา่งรายได้จากการขาย กบัต้นทนุในการบริหารแล้ว 

พบวา่มกี าไรน้อย จะมีวิธีการอยา่งไรท่ีจะท าให้สดัสว่นลดลงเพื่อให้บริษัทฯ มีก าไรเพิม่ขึน้ 
 นายธนพล  ศิริธนชัย : โดยปกติรายได้จะต้องมีการหกัต้นทนุขาย 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 ซึง่ในชว่งแรกของการด 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 

 
 นางชยดุา ศุภทรัพย์ : สอบถามถึงวิธีการตดัคา่เสือ่มราคา  
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : การตดัคา่เสือ่มราคาใช้วิธีเส้นตรง  
 
 นายวุฒ ิ วงศ์อู่ เงนิ : แผนในการล้างขาดทนุคืออะไร 
 นายธนพล  ศิริธนชัย : บริษัทตัง้เป้าที่จะพลกิกลบัมามีก าไรใน 3 ปี โดยการล้างขาดทนุจะขึน้อยูก่บั

รายการท่ีจะเกิดขึน้ หากบริษัทจะล้างขาดทนุจากผลการด าเนินการของแตล่ะปีจะใช้เวลานาน แตห่ากมีการ
ขายสนิทรัพย์และจดัตัง้กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ที่มกี าไรมากก็จะสามารถล้างผลขาดทนุได้เร็วขึน้ 

 
 นายสุวทิย์ เลาหะพลวัฒนา : ที่ดินท่ีบริษัทฯ ซือ้เข้ามารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ตัง้อยูท่ีใ่ด ต้นทนุท่ีดิน

เทา่ไร และต้นทนุในการกู้ เงินรวมประมาณเทา่ไร 
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 นายธนพล ศิริธนชัย :  บริษัทฯ ก าหนดกลยทุธในการซือ้ที่ดินขนาดประมาณ 40 - 50 ไร่ เพื่อให้มี
การกระจายของท าเล และมคีวามรวดเร็วในการปิดโครงการภายใน 2 - 3 ปี โดยที่ดินมีราคาเฉลีย่ประมาณ 5 
– 10 ล้านบาทตอ่ไร่ ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ และทกุโครงการได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากสถาบนัการเงิน 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  : มลูคา่ต้นทนุของทีด่ินเป็นร้อยละ 25 - 30 โดยท าเลของที่ดินอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 
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  มีการกู้ยมืเงินจ านวนคร่ึงหนึง่ของเงินลงทนุ  โดยมมีลูคา่ก่อสร้างทัง้หมดประมาณ 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 

 
 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 
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 นายสุริยนต์ จติราภณัฑ์ : การเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัจ านวน 300 กวา่ล้านหนว่ย โดยมีเงินเพิม่ทนุเข้าบริษัทฯ 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 าเพื่อซือ้ทีด่ินหมดแล้ว 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 ่

 
มติ    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและงบก 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  



เอกสารแนบ 1 

 16 

 
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 และยงัมียอดขาดทนุสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืประมาณ 1,621 ล้านบาท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงมี
มติเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิดการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556 

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม  และแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม  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 ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีม้กีรรมการซึง่ครบก 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 ้
 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม  และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต 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  
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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 

 
เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชมุพิจารณา

ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ าปี 2557 โดยมตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ 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 
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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 และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 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 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 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  

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง) ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์

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

นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี  และ 3) นายสิทธิชยั 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 ้จะต้องมีการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของ UV ก่อน โดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ที่มีบคุคลเก่ียวโยงกบัรายการนีเ้ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้
เสยีในเร่ืองดงักลา่ว ไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ มีเพยีงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของ UV เทา่นัน้ท่ีมสีทิธิออก
เสยีง ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ UV ก็มีมติอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่วแล้ว ดงันัน้ถือวา่ UV ได้รับอนมุตัิให้มา
ลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  ทัง้นีก้่อนเร่ิมกระบวนการดงักลา่ว บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วม
หารือกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) แล้ว 

 
นายธนพล ศิริธนชยั ขอให้นายณทัธร  กิจส าเร็จ จากบริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั 

(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 
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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 ไม่ได้มีการพฒันาหรือปรับปรุงสิง่ปลกูสร้าง  จึงท าให้อาคารส านกังานรกร้าง ไมอ่ยูใ่นสภาพที่จะ

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
พืน้ท่ีไมห่มด จงึต้องท าเป็นสว่นของพาณิชยกรรมและคอนโดมิเนยีมร่วมกนั ซึง่การท าโครงการในลกัษณะนีจ้ะต้องใช้เงินลงทนุ
สงูและใช้ระยะเวลาในการขายโครงการคอ่นข้างนาน 

 
นอกจากนี ้ กระแสเงินสดที่ได้จากการขายที่ดินนี ้ จะสามารถน าไปพฒันาโครงการท่ีบริษัทฯ มคีวามช านาญใน

การพฒันามากกวา่ตามนโยบายที่วางไว้ และสว่นหนึง่สามารถช าระหนีส้นิกบัสถาบนัการเงินท่ีมมีากตามงบการเงิน 
 
กระบวนการในการเข้ามาเสนอซือ้ของผู้ เสนอซือ้นัน้  มาจากการที่บริษัทฯ ประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ และผู้ เสนอ

ซือ้เป็นผู้ที่ให้ราคาสงูสดุ  จงึเห็นวา่วตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการมีความเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย
และกลยทุธ์ของบริษัทฯ  รวมทัง้มีกระบวนการท่ีโปร่งใส และเป็นผลดีกบัผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อดีและประโยชน์  
1) ท าให้มีสภาพคลอ่งเข้ามาในบริษัทฯ จากราคาทีเ่สนอซือ้ 980 ล้านบาท เมื่อหกัคา่ธรรมเนียมตา่งๆและภาษี

ประมาณ 53 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 927 ล้านบาท แตส่ว่นหนึง่จะถกูน าไปช าระคืนหนีป้ระมาณ 500 
ล้านบาท เพื่อปลดจ านองทีด่ิน 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 การขายทีด่ินดงักลา่วท าให้บริษัทฯ  

ขาดรายได้ 
2) บริษัทฯ จะเสยีโอกาสในการพฒันาโครงการ แตเ่ป็นสิง่ที่บริษัทฯ มองวา่ไมเ่หมาสมกบันโยบายของ บริษัทฯ  
3) ที่ดินอยูต่ิดถนน มีโอกาสที่จะมีมลูคา่เพิ่มขึน้ในอนาคต การเก็บท่ีดินไว้อาจท าให้ได้ก าไรเพิม่มากขึน้ 
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ในเร่ืองของความเหมาะสมในราคาขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระได้ศกึษารายงานการประเมินราคาสนิทรัพย์ 
ซึง่บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่ได้ท าการประเมินสนิทรัพย์  เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 โดย
ที่บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั มีวิธีการในการประเมินสนิทรัพย์ 2 วิธี คือการคดิจากต้นทนุและวิธีพิจารณาจากรายได้ 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเหน็วา่วิธีคิดจากต้นทนุเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม  

 
โดยราคาสนิทรัพย์ที่ได้จากการประเมินอยูท่ี่ 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 

  
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  : สอบถามวา่เหตใุดจงึไมใ่ช้ทีด่ินที่มีอยูแ่ทนการไปซือ้ที่ดินมาเพื่อท าโครงการ ในปัจจบุนัพืน้ท่ีริม

ถนนหายากและมีราคาแพง การท าหมูบ้่านจดัสรรยอ่มขายได้ราคาสงู ได้ก าไรเยอะกวา่การขายที่ดนิเปลา่ 
 นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ : ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นวา่  

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาอิสระ ที่บริษัทฯ แตง่ตัง้มา ได้รับการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ซึง่มคีวามรู้ และมีความช านาญ
ในสายวิชาชีพของตน ซึง่หลกัการท างาน เราจะไมอ่อกความเห็นขดัแย้งกบัผู้ที่มีวชิาชีพเช่นนัน้ แต่จะท า
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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 

 
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 โดยได้มีการพดูคยุติดตอ่โบรกเกอร์ที่มคีวามเช่ียวชาญ รวมถึงนกั
ธุรกิจ และผู้ประกอบการในด้านอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จากการพดูคยุก็ยงัไมม่ีผู้ เสนอราคาทีช่ดัเจน 
เนื่องจากเป็นท่ีดินแปลงใหญ่จงึมีสภาพคลอ่งในการขายน้อยกวา่ที่ดินแปลงเลก็ 
- วตัถปุระสงค์หลกัของการลงโฆษณาเป็นเพื่อให้มีการ Firm Offer  โดยลงโฆษณาขนาด 5 x 6 นิว้ แต่ที่ผ่าน
มาประมาณ 2 เดือน  บริษัทฯ  ได้มีการน าเสนอกบัผู้ลงทนุที่มีศกัยภาพในการซือ้ก่อนหน้าแล้ว  จึงไม่ได้ลง
โฆษณาเป็นระยะเวลานานนกั 
- บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายการเก็บท่ีดนิไว้เป็น Land bank เนื่องจากต้องใช้เงินลงทนุเยอะ และไมใ่ช่ธุรกิจเก็ง
ก าไรแตเ่ป็นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงจ าต้องขายทีด่ิน 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 ยงัไมม่คีวามแนช่ดัในเร่ืองของระยะหา่งจากสถานี และเร่ืองระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง เมื่อพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การรอให้ราคา
เพิ่มขึน้จะท าให้มีความเสีย่งมากกวา่ การขายที่ได้เงินแนน่อนสามารถน าไปใช้ในธุรกิจซึง่ท าให้ได้ก าไร  
เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ซึง่ท าให้มีผลตอบแทน IRR ประมาณ 25 - 30% 
 

นายวิเศษ นุ้ยตูม ผู้ประเมินราคาอิสระ จาก บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จ ากัด: ตอบค าถามผู้
ถือหุ้นเพิ่มเติมวา่ 
- การประเมินทรัพย์สนิใช้วิธีการ Cost approach โดยการค านวณราคาตลาดและสิง่ปลกูสร้าง โดยราคา
เฉลีย่ประมาณ 67,000 บาทตอ่ตารางวา ท าให้มมีลูคา่ 836,266,000 บาท อยา่งไรก็ดี การท่ีมสีิง่ปลกู
สร้างท าให้มลูคา่ราคาที่ดินต า่ลง เนื่องจากเป็นสิง่ปลกูสร้างที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ จงึต้องมีคา่ใช้จา่ย
ในการรือ้ถอน ท าให้ราคาที่ดินต ่าลง ซึง่หากที่ดินดงักลา่วไมม่ีสิง่ปลกูสร้างจะมีราคาเฉลีย่ประมาณ 
70,000 บาทตอ่ตารางวา  



เอกสารแนบ 1 

 22 

- สว่นการประเมินราคาทรัพย์สนิอกีวิธีหนึง่ คือวิธี Income Approach โดยรายได้ของส านกังานและโกดงั 
มีราคาประมาณ 400 ล้านบาท ซึง่ไมส่ะท้อนมลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ จึงตดัวิธีนีอ้อกไป  
- ข้อด้อยของทรัพย์สนิคือ ตัง้อยูต่ดิกบัคอสะพาน และเป็นท่ีดินแปลงใหญ่จงึมีสภาพคลอ่งน้อยกวา่ที่ดนิ
แปลงเลก็ 

 
นายณัทธร กิจส าเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระจาก บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ี โอเอสเค 
(ประเทศไทย) จ ากดั : 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 มีมติอนมุตัิการท ารายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์บริษัทฯ (ทีด่ินรามค าแหง) 

ให้แก่บริษัท สริิทรัพย์พฒันา จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 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  มีมติอนมุตัิแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเตมิ ข้อ 43 วา่ด้วยตรา

ส าคญัของบริษัทฯ  ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือในตราส าคญัของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 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 

ที่เหลอืคือ ที่ดินจงัหวดักระบี่  ที่ดินทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  สนามกอล์ฟพาโนรามา จงัหวดั
นครราชสมีา  และที่ดินบ้านฉาง จงัหวดัระยอง อยูร่ะหวา่งกระบวนการเสนอขาย 

 
 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงการวางโครงสร้างการบริหารจดัการและนโยบายในการป้องกนั

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 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

กรณีการซือ้หุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดนิ จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GOLD”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้น
ช าระแล้วของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND  ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 3,560.00 
ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND โดยในการเข้าซือ้หุ้ น KLAND ในครัง้นีเ้ป็นการซือ้เฉพาะในส่วนอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบ โดยมีรายละเอียดการเข้าท ารายการ ดงันี ้

 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ มี
สถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 UV ถือหุ้นบริษัทฯ 
ในสดัสว่นร้อยละ 55.73 เป็นเหตใุห้การเข้าท ารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 
UV โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีด้วย 
 
บริษัทฯ จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งมีก าหนดจดัขึน้ในวนัที่ 9 
ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. (ทัง้นี ้UV จะมีการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิการเข้าท ารายการในวนัที่ 9 ธันวาคม 
2557 เวลา 10.00 น.) โดยในกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของทัง้สองบริษัทอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ คาดว่า
จะด าเนินการช าระราคาและรับโอนหุ้น KLAND จากผู้ขาย ได้แล้วเสร็จภายในปี 2557 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
ผู้ซือ้ : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
ผู้ขาย : 1. บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากัด (“SMJC”) และบริษัทในกลุ่ม SMJC ซึ่งถือหุ้ น 

KLAND จ านวน 700,000,160  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.33 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ 
KLAND  

2. ผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ที่อาจมีความประสงค์จะขายหุ้น KLAND  ได้แก่ 
2.1  บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จ านวน 

720,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.45 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND  
2.2 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) (“PF”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จ านวน 

359,999,640 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND  
2.3  ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น  KLAND จ านวน 

200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND 
ความสมัพนัธ์ 
 

:  SMJC บริษัทในกลุม่ SMJC และ FTPL เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ความสมัพนัธ์ดงันี ้ 
o กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนิน 

งานของกลุ่ม TCC (อันได้แก่ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒัน
ภกัดี1) เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.93 ใน Fraser and Neave Limited (“F&N”) ซึ่งเป็น

                                                           
1    นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ F&N และ FCL  
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ผู้ ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ใน FTPL2 และเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคล 3 แห่งที่เป็นผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดของ SMJC3 รวมถึงมีความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (อนัได้แก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี4 และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี5 
และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์6) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นดงันี ้

 
 
 

o บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  F&N และ Fraser Centrepoint Limited  (“FCL”) มี
กรรมการร่วมกนั ดงันี ้

ชื่อกรรมการ UV GOLD F&N FCL 
นายฐาปน สริิวฒันภกัดี    - 
นายปณต สริิวฒันภกัดี   -  
นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ -    
นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร     
 

 

 

 

 

                                                           
2    F&N ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ใน FTPL ผ่านการเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน FCL ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน FTPL 
3    SMJC เป็นบริษัทในกลุ่ม TCC โดยผู้ ถือหุ้นของ SMJC ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2557 ประกอบด้วย (1) บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั 

ถือหุ้นร้อยละ 99.98 (2) บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 0.01 และ (3) บริษัท สหหมิงฮัว้พาณิชย์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 0.01 
อนึง่บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน จ ากดั ร้อยละ 70.00 และบริษัท บางนาพฒันกิจ จ ากดั ร้อย
ละ 30.00 ขณะท่ีบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จ ากดั และบริษัท สหหมิงฮัว้พาณิชย์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัทในกลุ่ม TCC 

4     นายปณต สิริวฒันภกัดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส  จ ากดั ซึง่ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) 

5     นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD UV และ F&N นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส  จ ากดั ซึง่ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) 

6     นายโชตพิฒัน์  พีชานนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD F&N และ FCL  
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 PF7 และผู้ ถือหุ้นรายย่อยอื่นซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ KLAND ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรือเป็น
บุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามนิยามรายการเก่ียวโยงกันของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกัน 
และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ 2546  

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นของ KLAND จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระ
แล้วของ KLAND หรือในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ 
KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND (บริษัทฯ คาดวา่จะทราบผลพิจารณาจากผู้ขายแตล่ะรายภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2557) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 3,560.00 ล้านบาทจากผู้ ถือหุ้นเดิมของ KLAND 
โดยในการเข้าซือ้หุ้น KLAND ในครัง้นีเ้ป็นการซือ้เฉพาะในสว่นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัในแนวราบ เนื่องจาก
บริษัทฯ พิจารณาว่าสินทรัพย์ของ KLAND อันได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนั เป็นสนิทรัพย์ที่สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และมีศกัยภาพในการ
สร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ โดย KLAND จะด าเนินการ
ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทจากเดิมที่มีธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัทัง้ในแนวราบและในแนวสงู ให้
คงเหลอืเฉพาะธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าท ารายการกบับริษัทฯ 
ในครัง้นี ้
 
เง่ือนไขส าคญัในการซือ้ขายหุ้นสามญั KLAND และสทิธิในการซือ้หุ้นจาก PF 

1) SMJC ตกลงจะขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่ SMJC ถือใน KLAND จ านวนทัง้สิน้ 700,000,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.33 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  

2) SMJC ตกลงจะโอนสทิธิในการซือ้หุ้น KLAND เพิ่มเติมจาก PF อีกจ านวน 359,999,640 หุ้น ตามสญัญาให้สิทธิใน
การจะซือ้หรือจะขายหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท  

3) ในวนัท่ีท าการซือ้ขายหุ้นสามญั KLAND KLAND จะต้องด าเนินการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทให้คงเหลือบริษัทย่อย 
4 บริษัท ได้แก่ บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ ากดั บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ ากดั บริษัท ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ากดั และ บริษัท 
ไซด์วอล์ค แลนด์ จ ากดั โดยไม่รวมบริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอป เม้นท์ จ ากดั (“RHD”) และบริษัท วอเตอร์ไซด์ 
แลนด์ จ ากดั (“วอเตอร์ไซด์ แลนด์”) ซึ่งปัจจุบนัด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศยัแนวสงู (The 
Pano)  

4) ผู้ขายและผู้ซือ้ตกลงราคาซือ้ขายหุ้นท่ีจะขายรวมทัง้สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มเติมจาก PF ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท  โดย
ราคาหุ้นดงักลา่วเป็นราคาที่ผู้ขายและผู้ซือ้มีข้อตกลงร่วมกนัแล้ววา่จะไม่รวมถึงเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั  
(RHD) และวอเตอร์ไซด์ แลนด์ (บริษัทยอ่ยของ RHD) ดงักลา่วข้างต้น  

5) ด าเนินการซือ้ขายหุ้นดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
 

4.  ประเภทและขนาดของรายการ  
การซือ้หุ้ น KLAND ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าซือ้หรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 การซือ้หุ้น KLAND ดงักล่าวมีขนาด
รายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 331.28 ของก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต่กรกฎาคม 
2556 – มิถนุายน 2557 (อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุายน 2557 เฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ที่อยูอ่าศยัแนวราบ และปรับปรุงรายการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายที่เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2557) 

                                                           
7
     ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบัแรกของ PF ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย (1) บริษัท อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท จ ากดั ถือหุ้น

ร้อยละ 9.76 (2) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 
ถือหุ้นร้อยละ 7.09 (3) JAPAN ASIA GROUP LIMITED จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 6.59 (4) บริษัท ส านกักฎหมายนทีอินเตอร์แนทชัน่
แนล จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 5.04 และ (5) นางสมุาลี อ่องจริต ถือหุ้นร้อยละ 3.78 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจารณารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การลงทนุก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ  23.53 ของมูลค่า
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
6/2557 จะขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  อนัได้แก่ การจองซือ้หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ ของบริษัทฯ และ UV เป็นจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 30.00 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 
คิดเป็นขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนร้อยละ  ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (การค านวณ
ขนาดรายการของการจองซือ้หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) ขนาดรายการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะยงัคงเป็นตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึง่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 331.28 ตามที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการ
ดงักลา่วมีลกัษณะครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม ่กลา่วคือ  
 

1) ธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั โดย
บริษัทฯ และ KLAND ด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเช่นเดียวกนั การ
เข้าท ารายการจะสง่ผลให้ขนาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึน้ 

2) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯแต่
อยา่งใด โดยที่บริษัทฯ จะมุง่เน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัตอ่ไป  

3) ภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุม่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการเป็น
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนัใดที่จะส่งผลให้บริษัทฯ จะพ้นสภาพการเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ และใน
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

 
ดงันัน้  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”) และต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสยี 
รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความ
เป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ โดยไม่
ต้องยื่นค าขอพิจารณาให้รับหลกัทรัพย์ใหม ่
 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
1. เกณฑ์มลูคา่ของสนิทรัพย์ = % NTA ของกิจการท่ีท ารายการ  / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. การซือ้หุ้น KLAND  = 3,115.19 ล้านบาท* x 100% / 

7,511.38 ล้านบาท** 
ร้อยละ 41.47 

2. การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

ไมส่ามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้ - 

3. การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ของ 
GOLD (รายการท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผา่นมา) 

ไมส่ามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้ - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ ร้อยละ 41.47 
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หมายเหต ุ *NTA ของ KLAND อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ี
อยู่อาศยัแนวราบ และปรับปรุงรายการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้ 

NTA ของ KLAND 
(หน่วย : ล้านบาท) 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
= 6,250.14 – 10.11 – 3,124.84 – 0.00  
= 3,115.19 ล้านบาท 

 
โดย  สินทรัพย์รวม = สินทรัพย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท

พฒันาท่ีอยู่อาศยัแนวสูง ซึง่เป็นกิจการท่ี KLAND ลงทุนร่วมกนักับ FTPL โดยอ้างอิง
ราคาขายตามข้อตกลงท่ี  KLAND และ FTPL มีอยู่กบัผู้ซือ้ก่อนการเข้าท ารายการของ
บริษัทฯ ในครัง้นี ้ – เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ] + [เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย โดยอ้างอิงจากราคาขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้แล้วเม่ือวนัท่ี  27 
สิงหาคม 2557 – เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย – รายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเพ่ือให้สะท้อนผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย
ข้างต้น ] 

= 6,040.17 + [870.00 – 654.99 ] + [ 87.39 – 90.25 – 2.19 ] 
 = 6,250.14 

 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  = สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ 30 มิถุนายน 2557 – สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั

บญัชีจากรายการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ือให้สะท้อนผลขาดทุน
จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 

= 12.30 – 2.19 
 = 10.11 

 
หนีส้ิน 
 

= หนีส้ินรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจากก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน ] – [ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจากขาดทุนจากการ
จ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย] 

= 3,055.61 + 71.99 - 2.76 
 = 3,124.84 

 
**NTA ของ GOLD อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ GOLD ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2557 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

NTA ของ GOLD 
(หน่วย : ล้านบาท) 

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีส้ิน – ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
= 13,635.14 –  73.86 – 6,302.14 – (–252.24)  
= 7,511.38 ล้านบาท 

 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน = % ก าไรสทุธิของกิจการท่ีท ารายการ / ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. การซือ้หุ้น KLAND  = 207.17 ล้านบาท* x 100% / 

62.54 ล้านบาท** 
ร้อยละ 331.28 

2. การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

ไมส่ามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้ - 

3. การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ของ 
GOLD (รายการท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผา่นมา) 

ไมส่ามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้ - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ร้อยละ 331.28 
หมายเหต ุ* อ้างอิงจากก าไรสุทธิของ KLAND ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะใน

ส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัแนวราบ (จ านวน 218.22 ล้านบาท) และปรับปรุงรายการขายเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เผ่ือขายท่ีเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 (ขาดทนุจ านวน 11.05 ล้านบาท) 

 ** อ้างอิงจากก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ของ GOLD ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 
2556 – 30 มิถนุายน 2557  

 



เอกสารแนบ 2 

 29 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงินท่ีจ่าย / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 

1. การซือ้หุ้น KLAND  = 3,560.00 ล้านบาท / 13,635.14 
ล้านบาท 

ร้อยละ 26.11 

2. การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 

= ไมเ่กิน 3,000.00 ล้านบาท / 
13,635.14 ล้านบาท 

ร้อยละ 22.00 

3. การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ของ 
GOLD (รายการท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 6 เดือนที่ผา่นมา) 

= 3,208.04 ล้านบาท / 13,635.14 
ล้านบาท 

ร้อยละ 23.53 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 71.64 
 
4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ = จ านวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช าระค่า

สนิทรัพย์  / จ านวนหุ้นช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน (ไมส่ามารถค านวณตามเกณฑ์นีไ้ด้) 
 
นอกจากนี ้เนื่องจาก SMJC บริษัทในกลุ่ม SMJC และ FTPL เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ โดยรายละเอียด
ความสมัพนัธ์ปรากฏในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบบันี ้เป็นเหตใุห้การซือ้หุ้น KLAND จาก SMJC บริษัทในกลุม่ และ FTPL 
ซึง่มีมลูคา่รายการรวมเทา่กบั 2,840.00 ล้านบาท เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเก่ียวโยง”) โดยมีขนาด
รายการเก่ียวโยงเทา่กบัร้อยละ 37.81 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557  
 
ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักลา่วต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิ
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของ
รายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการ
ท ารายการ 
 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยง 
ขนาดรายการเก่ียวโยง = มลูคา่สิง่ตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการเกี่ยวโยง รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. การซือ้หุ้น KLAND จาก SMJC และบริษัทในกลุม่ 

SMJC จ านวน 700,000,160 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
2.00 บาท 

= 1,400.00 ล้านบาท / 7,511.38 ล้านบาท ร้อยละ 18.64 

2. การซือ้หุ้น KLAND ของ GOLD จาก FTPL จ านวน 
720,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 

= 1,440.00 ล้านบาท / 7,511.38 ล้านบาท ร้อยละ 19.17 

ขนาดรายการเกี่ยวโยง ร้อยละ 37.81 
 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
 
ข้อมลูของหุ้น KLAND ซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครัง้นี ้มีรายละเอยีดดงันี ้

 
5.1 ข้อมูลของหุ้น KLAND ที่บริษัทฯ ได้มา 

จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND จากผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้หมดของ KLAND  
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 5.2 ข้อมูลสรุปของ KLAND 
  ก)  ข้อมลูทัว่ไป 
   KLAND ก่อตัง้ขึน้เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม 2527 ด้วยทนุจดทะเบียนจ านวน 5.00 ล้านบาท เพื่อ

ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบส าหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึง
ระดบัพรีเมี่ยม ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ KLAND และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัเมื่อปี 2548  

 
   ในช่วงที่ผ่านมา KLAND มีการเพิ่มทุนของกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพฒันาโครงการใหม่ๆ ของ

กิจการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 KLAND มีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,400.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,400.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,780.00 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

 
   ทัง้นี ้ตามที่ KLAND ได้ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครัง้แรก ( Initial 

public offering: IPO) จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”)  รวมทัง้ ประสงค์จะน าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
และ UV อนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลกิการขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

 
ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2557 KLAND มีหุ้นกู้มีประกนัท่ียงัไมไ่ด้ไถ่ถอน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ช่ือตราสาร :  หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2553 
ชดุที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2557 (“หุ้นกู้ชดุที ่2”)  

 หุ้นกู้มีประกนัของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2553 
ชดุที ่3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2558 (“หุ้นกู้ชดุที ่3”)  

ประเภทตราสาร : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ มีการค า้ประกนั และมผีู้แทน ผู้ ถือหุ้นกู้   
มลูคา่ตราสารท่ีออก  :  หุ้นกู้ชดุที ่2 จ านวน 250.00 ล้านบาท  

 หุ้นกู้ชดุที ่3 จ านวน 250.00 ล้านบาท  
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : หุ้นกู้ชดุที่ 2 และหุ้นกู้ชดุที่ 3 มีมลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 1,000.00 บาท  
จ านวนตราสาร :  หุ้นกู้ชดุที ่2 จ านวน 250,000 หนว่ย  

 หุ้นกู้ชดุที ่3 จ านวน 250,000 หนว่ย  
วิธีเสนอขาย : เป็นการออกและเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุรายใหญ่  
วนัท่ีออกตราสาร : วนัท่ี 7 ตลุาคม 2553  
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  :  วนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่2* 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่3  
อาย ุ :  4 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่2  

 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่3 
อตัราดอกเบีย้ :  หุ้นกู้ชดุที ่2 มีอตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.35 ตอ่ปี  

 หุ้นกู้ชดุที ่3 มีอตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.50 ตอ่ปี  
การช าระดอกเบีย้ : วนัท่ี 7 เมษายน และวนัท่ี 7 ตลุาคม ของแตล่ะปีตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยเร่ิมช าระ

ดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 7 เมษายน 2554 และวนัก าหนดช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย 
ตรงกบัวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

หลกัประกนั : หนงัสอืค า้ประกนัธนาคารท่ีออกโดยธนาคารกรุงไทย ดงันี ้ 
 จ านวนเงินค า้ประกนัรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 296.00 ล้านบาท ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่2 
 จ านวนเงินค า้ประกนัรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 306.00 ล้านบาท ส าหรับหุ้นกู้ชดุที ่3 

หมายเหต ุ*KLAND ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุท่ี 2 แล้วเม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 ซึง่เป็นวนัครบก าหนดไถ่ถอน 
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นอกจากนี ้KLAND มีการค า้ประกนัซึง่เกิดขึน้ตามการด าเนินธุรกิจโดยปกติของ KLAND โดยค า้ประกนัวงเงิน
สนิเช่ือให้แก่บริษัทย่อยซึ่งมียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ และเงินกู้ยืมที่ยงัไม่ได้เบิกใช้จ านวน 1,342 ล้านบาท และมี
หนงัสอืค า้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนาม KLAND และบริษัทยอ่ยของ KLAND เพื่อค า้ประกนัการจ่ายช าระ
หุ้นกู้  และค า้ประกนัการจดัท าสาธารณปูโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินและการใช้ไฟฟ้า รวม 
1,093 ล้านบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2557 KLAND มีบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ดงันี ้ 

 ชื่อบริษัท สัดส่วนการถอืหุ้น 
ของ KLAND 

ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
1 บริษัท ไพร์ม พลสั แอสเซ็ท จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท 
100.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เน้นกลุม่ลกูค้าระดบักลาง 

ปัจจุบนั อยู่ระหว่างพฒันาโครงการเดอะ แกรนด์ 
วงแหวนประชาอทุิศ  

2 บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท 

100.00 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พฒันาโครงการเดอะแกรนด์ ป่ินเกล้า  

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
1 บริษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน 41.30 ล้านบาท 
100.00 ถือครองทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนความสามารถ

ด้านตลาดและเพิ่มความสามารถในด้านการ
จัดการระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละส่วน
ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ KLAND  

2 บริษัท รีกลั รีเจีย้น จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน 20.50 ล้านบาท 

100.00 สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม 
KLAND โดยปัจจุบันถือครองที่ดินในส่วนของ
สโมสรของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ KLAND  

 
  ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

KLAND และบริษัทย่อย (“กลุม่ KLAND”) ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศยั
เพื่อขายส าหรับลกูค้าในตลาดระดบักลางถึงระดบัพรีเมี่ยม โดยเน้นการพฒันาโครงการในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ในท าเลที่มีศกัยภาพ อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ทัง้นี ้ณ 31 สิงหาคม 2557 
กลุม่ KLAND มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการส าหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ดงันี ้ 

 ชื่อโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ รายละเอียดโครงการ  สถานะโครงการ  

ณ 31 สิงหาคม 2557 
1 โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 2  

ตัง้อยูต่ิดถนนพระราม 2 บริเวณหลกั
กิโลเมตรท่ี 16+400 ต าบลพนัท้ายนรสงิห์ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประเภทโครงการ: บ้านเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงการ: 700 ไร่ 
จ านวนยนูิต: 1,977 ยนูิต 
ราคาขาย: ประมาณ 4.59 – 
25.00  ล้านบาทตอ่ยนูิต 

ด าเนินการโอนแล้วจ านวน 907 
ยูนิ ต  คง เหลือจ านวนยูนิตที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ก่ อส ร้าง  และส่วนที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ก่อสร้างจ านวน 113 ยนูิต 142 ยู
นิต และ 815 ยนูิต ตามล าดบั 

2 โครงการเดอะ แกรนด์ วงแหวนประชาอทุิศ  
ตัง้อยูต่ิดถนนคูข่นานถนนกาญจนาภิเษก 
(ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 - วงแหวนรอบ
นอกฝ่ังใต้) แขวงทุง่ครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงการ: บ้านเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงการ: 106-2-52.0 ไร่ 
จ านวนยนูิต: 351 ยนูิต 
ราคาขาย: ประมาณ 4.50 – 15.00 
ล้านบาทตอ่ยนูิต 

ด าเนินการโอนแล้วจ านวน 246 
ยูนิ ต  คง เหลือจ านวนยูนิตที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 47 ยนูิต และ 58 
ยนูิต ตามล าดบั 

3 โครงการเดอะ แกรนด์ อดุมสขุ  
ตัง้อยู่ติดถนนคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก 
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - วงแหวนรอบ
นอกฝ่ังตะวนัออก) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงการ: บ้านเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงการ: 63-3-52.2 ไร่ 
จ านวนยนูิต: 153 ยนูิต 
ราคาขาย: ประมาณ 11 – 20 ล้าน
บาทตอ่ยนูิต 

ด าเนินการโอนแล้วจ านวน 22 ยู
นิ ต  ค ง เ ห ลื อ จ า น ว นยู นิ ต ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ก่ อส ร้าง  และส่วนที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ก่อสร้างจ านวน 27 ยนูิต 36 ยนูิต 
และ 68 ยนูิต ตามล าดบั 
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 ชื่อโครงการที่อยู่ 
ระหว่างด าเนินการ รายละเอียดโครงการ  สถานะโครงการ  

ณ 31 สิงหาคม 2557 
4 โครงการเดอะ แกรนด์ ป่ินเกล้า  

ตัง้อยูต่ิดถนนบรมราชชนนี บริเวณใกล้แยก
ถนนพทุธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 

ประเภทโครงการ: บ้านเดี่ยว 
พืน้ท่ีโครงการ: 194-1-2.5 ไร่ 
จ านวนยนูิต: 360 ยนูิต 
ราคาขาย: ประมาณ 12 - 30 ล้าน
บาทตอ่ยนูิต 

ด าเนินการโอนแล้วจ านวน 10 ยู
นิ ต  ค ง เ ห ลื อ จ า น ว นยู นิ ต ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ก่ อส ร้าง  และส่วนที่ ยัง ไม่ ไ ด้
ก่อสร้างจ านวน 19 ยนูิต 92 ยนูิต 
และ 239 ยนูิต ตามล าดบั 

5 โครงการ ไทมส์ พระราม 5  
ตัง้อยูต่ิดถนนบางกรวย-ไทรน้อย แยกจาก
ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสทีอง อ าเภอบาง
กรวย จงัหวดันนทบรีุ 

ประเภทโครงการ: ทาวน์โฮม 
พืน้ท่ีโครงการ: 17-1-12.2  ไร่ 
จ านวนยนูิต: 158 ยนูิต 
ราคาขาย: ประมาณ 2.9 – 4.5 
ล้านบาทตอ่ยนูิต 

ด าเนินการโอนแล้วจ านวน 17 ยู
นิ ต  ค ง เ ห ลื อ จ า น ว นยู นิ ต ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างจ านวน 13 ยูนิต และ
128 ยนูิต ตามล าดบั 

  ท่ีมา : KLAND และรายงานประเมินมลูคา่สินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
 

นอกจากนี ้KLAND ยงัมีสทิธิการเช่าที่ดิน ติดถนนประชาอทุิศ บริเวณสี่แยกประชาอทุิศ (แยกเหม่งจ๋าย) เนือ้ที่
รวม 11 – 3 -32.80 ไร่ มีก าหนด 27 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2543  ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2569) ปัจจุบนัมี
ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 12 ปี ซึ่ง KLAND ได้ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินดงักลา่ว แก่ผู้ เช่าเพื่อเป็นที่ตัง้
ร้านค้าตา่งๆ 

 
  ค) คณะกรรมการ 
   ณ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2557 คณะกรรมการของ KLAND มีดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. เรืออากาศโทกมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ  
2. นายมนตรี  ศรีสกลุเมฆ ี กรรมการ  
3. นายขวญัชยั  ชเูกียรติขจรเดช กรรมการ  
4. นายณฎัฐพศัฐ์  มงคลธนานนท์ กรรมการ  
5. นายลมิ อี ้เซง็ กรรมการ  
6. นายชาน คิน ฟาย กรรมการ  
7. นายเชีย คอง ชงุ กรรมการ  
ท่ีมา : KLAND 
 
  ง) โครงสร้างการถือหุ้น   

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของ KLAND ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2557 มีดงันี ้ 
รายชื่อ จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอ ีแอลทีดี  720,000,000 40.45  
2 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จ ากดั และบริษัทในกลุม่ SMJC 700,000,160 39.33 
3 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)  359,999,640  20.22  
4 ผู้ ถือหุ้นอื่น 200 0.00 
 รวม 1,780,000,000 100.00 

   ท่ีมา : KLAND 
 

  จ) สรุปฐานะการเงิน 
ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินรวมของ KLAND และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของ KLAND ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 งวด 6 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 และงวด 8 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2557 ซึง่งบการเงินดงักลา่วรวม
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคมุร่วมกันของ KLAND ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวสงู 
และผลประกอบการจากธุรกิจดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี KLAND จะด าเนินการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทให้คงเหลือ
เฉพาะธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ ตามข้อตกลงในการเข้าท ารายการ ซึง่จะเกิดขึน้
ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุใน KLAND ครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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สรุปฐานะทางการเงนิของ KLAND ส าหรับปี 2554 – 2556 งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557  
และงวด 8 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท 2554* 
(1 ม.ค.2555) 2555* 2556 30 มิ.ย.2557 31 ส.ค.2557 

ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 4,254.19 4,554.89 5,208.58 5,092.72 5,088.07 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,330.62 4,634.38 5,292.27 5,197.63 5,249.33 
เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 581.43 594.17 657.66 654.99 649.90 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  814.99 756.51 815.51 842.54 741.54 
รวมสินทรัพย์  5,145.61 5,390.89 6,107.78 6,040.17 5,990.87 
เจ้าหนีผู้้ รับเหมากอ่สร้างและเจ้าหนีอ้ื่น 149.06 226.47 326.28 292.42 263.22 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระในหนึง่ปี 

3.09 29.25 175.74 145.09 274.16 

สว่นของหุ้นกู้ ระยะยาวที่ถงึก าหนด
ช าระในหนึง่ปี 

- 498.25 249.34 249.77 249.92 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  249.58 923.78 989.68 833.08 875.55 
เงินกู้ยืมระยะยาว -สทุธิจากสว่นที่ถึง
ก าหนดช าระในหนึง่ปี 

1,122.27 1,129.13 1,993.91 1,945.30 1,869.21 

หุ้นกู้ ระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถงึ
ก าหนดช าระในหนึง่ปี 

990.91 496.58 248.79 249.13 249.24 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  2,483.08 1,898.91 2,268.72 2,222.53 2,143.08 
รวมหนีส้ิน  2,732.67 2,822.69 3,258.40 3,055.61 3,018.63 
ทนุจดทะเบียน 2,230.00 2,230.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 252.40 252.40 252.40 252.40 252.40 
ก าไรสะสม 423.66 560.26 849.57 960.93 939.84 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (43.12) (24.45) (32.59) (8.77) - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  2,412.94 2,568.20 2,849.38 2,984.56 2,972.24 
หมายเหต ุ * ตวัเลขท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 1 มกราคม 2555 และ ณ 31 ธันวาคม 2555 อ้างอิงตามงบการเงินรวมส าหรับปี 

2556 ซึง่มีการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานของ KLAND ส าหรับปี 2554 - 2556 งวด 6 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557  
และงวด 8 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 

หน่วย : ล้านบาท  2554* 2555** 2556 ม.ค. – มิ.ย. 
2557 

ม.ค. – ส.ค. 
2557 

รวมรายได้ 1,746,51 1,767.09 2,228.84 1,089.11 1,298.68 
รวมต้นทนุ 1,165.97 1,154.22 1,395.84 698.09 834.25 
รวมคา่ใช้จา่ยขายและบริหาร 381.91 441.19 539.25 241.79 331.44 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงนิลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกนั 

198.63 171.68 293.76 149.23 132.99 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุใน
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  

5.91 12.74 63.49 (2.67) (7.76) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได้ 

204.54 184.42 357.25 146.56 125.24 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 28.46 5.27 4.68 3.47 4.53 
ภาษีเงินได้ 52.26 42.55 63.25 31.73 30.44 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 123.82 136.59 289.32 111.35 90.27 
หมายเหต ุ* ตัง้แตปี่ 2555 KLAND ได้มีการเปล่ียนสถานะเงินลงทนุจากเงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 

ดงันัน้งบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2554 ท่ีน ามาเปรียบเทียบ อ้างอิงตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2555 
 ** งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2555 อ้างอิงตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2556 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
ท่ีมา : งบการเงินของ KLAND 



เอกสารแนบ 2 

 34 

 
6.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้น KLAND จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น ที่บริษัทฯ จะช าระให้แก่ผู้ขาย มีมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 3,560.00 ล้านบาท (หรือคิดเป็นหุ้นละ 2.00 บาท) โดยมีมลูค่าตามบญัชี อ้างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 
มิถนุายน 2557 ภายหลงัการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทให้คงเหลือเฉพาะในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยั
แนวราบเทา่กบั 1.75 บาทตอ่หุ้น 
 
ทัง้นี ้ราคาซือ้หุ้นของ KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็นราคาเสนอขายจาก SMJC ซึง่บริษัทฯ ได้ในประเมินแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่สมเหตสุมผล โดยพิจารณาจากวิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
ซึ่งพิจารณาจากสินทรัพย์ในสว่นของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัแนวราบที่มีในปัจจุบนั  จากการเข้าตรวจสอบ
สถานะเบือ้งต้นใน KLAND  
 

7.    มูลค่าของสนิทรัพย์ที่ได้มา  
มลูคา่ของหุ้นสามญัของ KLAND จ านวน 1,780.00 ล้านหุ้น ที่บริษัทฯ ได้มาครัง้นี ้มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 3,560.00 ล้านบาท 
 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ  
บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้หุ้ นของ KLAND จากผู้ ขาย โดย ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 252.06 ล้านบาท และมีเงินลงทนุชัว่คราวในเงิน
ฝากประจ า 40.02 ล้านบาท ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการช าระคา่
หุ้นของ KLAND บางสว่นนัน้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ โดย ณ วนัที่  30 มิถนุายน 
2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเท่ากบั 6,302.14 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 7,333 ล้านบาท อตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.86 เทา่ อนึง่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ
ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงันี ้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อไม่มี
ยอดคงเหลอืของการขาดทนุสะสมแล้ว  
 
โดยมีรายละเอียดแหลง่ที่มา และการใช้ไปของเงินทนุในการเข้าท ารายการ โดยประมาณดงันี ้

รายการ แหล่งที่มาของเงนิทุน / 
เงนิสดรับ 

การใช้ไปของเงนิทุน / เงนิสดจ่าย 

1. การซือ้หุ้น KLAND เงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน 3,560 ล้านบาท 

จ่ายช าระคา่หุ้น 3,560 ล้านบาท 

2. การเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ 
(รายละเอียดราคาปรากฎใน
เอกสารแนบ 3) 

ประมาณการเงินสดรับ
จากการจ าหนา่ยโครงการ
สาทร สแควร์ ไมต่ ่ากวา่ 
5,500 ล้านบาท 

1) ภาษีและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และจ่ายช าระคืน
หนีส้ินแก่สถาบนัการเงิน ประมาณ 2,400 ล้าน
บาท (พิจารณาจากกรณีราคาขายขัน้ต ่า 5,500 
ล้านบาท) 

2) จองซือ้หน่วยทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 30 หรือคิด
เป็นเงินลงทนุไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท (เป็นวงเงิน
สงูสดุ ที่บริษัทฯ จะใช้ในการจองซือ้ ซึ่งหากเป็น
การขายที่ราคาขัน้ต ่าของโครงการสาทร สแควร์ 
และปาร์คเวนเชอร์ เงินลงทนุดงักลา่วจะลดลง) 

ซึ่งเงินสดคงเหลือจากข้อ 1) และ 2) ข้างต้น บริษัทฯ 
จะน าไปใช้ เป็นเ งินทุนในการด า เนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ  และเงินทนุหมนุเวียน 

 
ส าหรับเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นแหล่งที่มาของเงินทนุส าหรับการจ่ายช าระค่าหุ้น KLAND นัน้ บริษัทฯ จะจ่าย
ช าระคืนตามระยะเวลาของสญัญาเงินกู้  ตามที่บริษัทฯ จะเข้าท าสญัญากบัสถาบนัการเงินในอนาคต โดยบริษัทฯ จะน า
เงินที่ได้รับจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ KLAND ช าระคืนเงินกู้ยืมดงักลา่ว โดยภายหลงัการกู้ยืม อตัราสว่นหนีส้ิน
ตอ่ทนุของบริษัทฯ ยงัคงไมเ่กินกวา่อตัราสว่นที่ระบใุนเง่ือนไขตามสญัญาเงินกู้ ในปัจจบุนัของบริษัทฯ 
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9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ 

การได้มาซึง่หุ้นของ KLAND จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ดงันี ้
 เป็นการลงทนุในกิจการท่ีมศีกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการ

ลงทนุ 
 เป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่กลุม่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ในปัจจบุนั 
 เพิ่มขนาดของสนิทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ โดยภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะได้มาซึง่สนิทรัพย์

ของ KLAND ซึง่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัในแนวราบ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีขนาดสนิทรัพย์ที่
เพิ่มขึน้  

 ภายหลงัการได้มาซึ่งหุ้นของ KLAND ในครัง้นี ้ ทัง้สองบริษัทจะมีการประสานความร่วมมือด้านธุรกิจ เพื่อน า
ทรัพยากรที่มีอยู ่เช่น บคุลากร องค์ความรู้ด้านการพฒันาและบริหารจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GOLD จะใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้หุ้นสามัญทัง้หมดของ  
KLAND ดงันัน้ การเข้าท ารายการจะสง่ผลให้ GOLD มีภาระหนีส้ินและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ภายหลงั
การเข้าท ารายการ GOLD จะต้องรวมภาระหนีส้ินของ KLAND เข้ามาในงบการเงินรวมของ GOLD และ GOLD อาจมี
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมส าหรับการพฒันาโครงการท่ียงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จของ KLAND 
 

การซือ้หุ้นของ KLAND จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้สืบเนื่องจาก GOLD ได้รับข้อเสนอจาก SMJC ในการขายหุ้น
สามญั KLAND ที่ SMJC ถืออยู่ในสดัสว่นร้อยละ 39.33 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND รวมทัง้
สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั KLAND เพิ่มเติมจาก PF ภายใต้สญัญาให้สทิธิในการจะซือ้หรือจะขายหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 20.22 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ KLAND  ซึ่ง GOLD พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบัน 
KLAND มีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างการพฒันาในท าเลที่มีศักยภาพ และมี
ทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ รวมถึงผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง การลงทนุของ GOLD ใน KLAND ครัง้นี ้ซึ่งเป็น
การขยายการลงทนุในธุรกิจที่ GOLD มีความเช่ียวชาญ อาจท าให้ GOLD มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 
อีกทัง้ ข้อเสนอดงักลา่วยงัท าให้ GOLD มีโอกาสที่จะถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และมีอ านาจควบคมุใน 
KLAND โดยในช่วงที่ผ่านมานัน้ GOLD ไม่ได้รับการติดต่อจากกิจการอื่นที่จะท าให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีศกัยภาพใน
ลกัษณะดงักลา่วเช่นเดียวกนักบัการท ารายการในครัง้นี ้  

 
10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง  

นายปณต สริิวฒันภกัดี นายฐาปน สริิวฒันภกัดี นายโชติพฒัน์  พีชานนท์ และนายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร ซึง่เป็นกรรมการ
ที่มีสว่นได้เสยีในการเข้าท ารายการ มิได้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  
บริษัทฯ จะท ารายการดงักลา่วข้างต้น ภายใต้เง่ือนไขส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน KLAND ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ KLAND ในจ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน 

KLAND ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคมุใน KLAND   
 ผู้ ถือหุ้ นเดิมของ KLAND  แต่ละรายที่ประสงค์จะขายหุ้ น KLAND ให้แก่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของตน เพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการตามกฎ ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(แล้วแตก่รณี) 

 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  และ UV เพื่ออนมุตัิการเข้า
ท ารายการดงักลา่ว 

 บริษัทฯ จะต้องพงึพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ KLAND 
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12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การซือ้หุ้น KLAND มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการขยาย
การลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่กลุม่บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในปัจจุบนั อีกทัง้ เป็น
การลงทุนในกิจการที่มีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจและมีผลการด าเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ มี
โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุใน KLAND 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

 
14. การประชุมผู้ถอืหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 พร้อมกบัรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างน้อย 5 วนัท าการ ก่อนจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
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สารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

กรณีการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GOLD”) มีความประสงค์จะเข้าท า
ธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ซึ่งจะจัดตัง้ขึน้ของบริษัทฯ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (“UV”) ทัง้นี ้การเข้าท ารายการภายใต้ธุรกรรมทรัสต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) การอนมุตัิให้บริษัท 
นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง 
งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ และ (2) 
การอนมุตัิให้บริษัทฯ จองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ จ านวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของทรัสต์ โดยมีรายละเอียดการเข้าท ารายการดงันี ้
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายใต้ธุรกรรมทรัสต์ภายหลงัจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  UV ถือหุ้นบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 55.73 เป็นเหตใุห้การเข้าท ารายการดงักลา่วของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
UV โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะขออนุมตัิการเข้าท ารายการดังกล่าวจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึง่มีก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. (UV จะมีการจดัประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 เวลา 10.00 น.)  
 
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของทัง้สองบริษัทอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้เช่า
ช่วงสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และการจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ได้ภายหลงัจากที่ทรัสต์ได้จดทะเบียนจัดตัง้กับส านกังาน 
ก.ล.ต. และเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งปรากฏในสญัญาเช่าช่วงและสญัญาซือ้ขายสินทรัพย์
ส าเร็จครบถ้วน ขณะที่การจองซือ้หน่วยทรัสต์ของบริษัทฯ จะเกิดขึน้เมื่อทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ ซึ่งปัจจุ บัน 
บริษัทฯ และ UV อยู่ระหว่างการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมจดัตัง้ทรัสต์และยื่นค าขอจัดตัง้ต่อส านกังาน
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 
 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
2.1   การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และการจ าหน่ายไปซึ่ง

กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ผู้ให้เชา่ชว่ง 
และผู้ขาย 

: บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 

ผู้ รับเช่าชว่ง 
และผู้ซือ้ 

: ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ซึง่จะจดัตัง้ขึน้ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด เป็นทรัสตีซึ่งกระท าในนามทรัสต์ฯ และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ 

ความสมัพนัธ์ :  บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2557 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100.00  

 บริษัทฯ และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัทรัสต์ เนื่องจากทรัสต์
ยงัอยูร่ะหวา่งการเตรียมจดัตัง้ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
จ านวนไม่เกินร้อยละ 30.00  ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ 
รวมทัง้บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้มีแผนท่ีจะรับเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์  
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2.2 การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 
ผู้ซือ้ : บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ขาย : ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ซึง่จะจดัตัง้ขึน้ โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์

จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด เป็นทรัสตีซึ่งกระท าในนามทรัสต์ฯ และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ 

ความสมัพนัธ์ : บริษัทฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัทรัสต์ เนื่องจากทรัสต์ยงัอยูร่ะหวา่งการเตรียมจดัตัง้ อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ มีแผนจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ จ านวนไม่เกินร้อยละ  30.00 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท 
นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั) มีแผนจะให้เช่าช่วงและจ าหน่ายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์ และรับเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัสต์ 

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมจดัตัง้ทรัสต์และยื่นค าขอจดัตัง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ต่อไป โดย UV มีความประสงค์จะจัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เพื่อท า
หน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดย UV จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 รวมทัง้ประสงค์ให้บริษัท นอร์ท สาธร 
เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งาน
ระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ ในมลูค่าไม่
ต ่ากวา่ 5,500.00 ล้านบาท โดยราคาให้เช่าช่วงและจ าหนา่ยสนิทรัพย์สดุท้ายจะขึน้อยูก่บัการตกลงกนัของคู่สญัญา
ที่เก่ียวข้อง โดยมลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับการเข้าท ารายการดงักลา่วจะพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะ
ของตลาดในขณะนัน้  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนจ านวนไม่เกิน 3,000.00 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ทรัสต์
ดงักลา่วจะเข้าลงทนุในครัง้แรก ประกอบด้วย (1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง 
งานระบบ และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ UV และ (2) สิทธิการเช่าที่ดิน
พร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาว
เวอร์ของบริษัทฯ โดยจ านวนเงินจองซือ้หนว่ยทรัสต์จะขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่ง
จะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เช่น สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ท รัสต์จะเข้าลงทนุอ้างอิงจากราคา
ประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนกัลงทนุ เป็นต้น 
 

4. ประเภทและขนาดของรายการ 
การจองซือ้หน่วยทรัสต์ของบริษัทฯ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไป ในการ
ค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 
มิถนุายน 2557 มีขนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน เทา่กบัร้อยละ 22.00 ของมลูค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ทัง้นี ้เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึน้ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
ได้แก่ การลงทนุก่อสร้างอาคารส านกังาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน 
เท่ากับร้อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 อนั
ได้แก่ รายการซือ้หุ้น KLAND ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์ก าไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 331.28 ของก าไรสทุธิ 4 
ไตรมาสย้อนหลงั ตัง้แต ่กรกฎาคม 2556 – มิถนุายน 2557 ขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์รวมสงูสดุของบริษัทฯ จะ
เป็นตามเกณฑ์ก าไรสทุธิซึ่งมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 331.28 (รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซึ่ง
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สนิทรัพย์แสดงไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วย 1) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 กลา่วคือ เข้าข่ายเป็นรายการจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วมีลกัษณะครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับ
หลกัทรัพย์ใหม ่กลา่วคือ  
 

1) ธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั 
โดยบริษัทฯ และ KLAND ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
เช่นเดียวกนั การเข้าท ารายการจะสง่ผลให้ขนาดธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึน้ 

2) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
แตอ่ยา่งใด โดยที่บริษัทฯ จะมุง่เน้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัตอ่ไป  

3) ภายหลงัการเข้าท ารายการ กลุม่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนในการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป และไมม่ีเหตอุนัใดที่จะสง่ผลให้บริษัทฯ จะพ้นสภาพการ
เป็นบริษัทจดทะเบียน 

4) ภายหลงัการเข้าท ารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และในอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

 
ดงันัน้  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้อง
จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของ
ราคาและเง่ือนไขของรายการตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ โดยไม่ต้องยื่น
ค าขอพิจารณาให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ 
 
นอกจากนี ้การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของบริษัทฯ ดงักลา่ว เข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศเก่ียวโยง  โดยมี
ขนาดรายการเก่ียวโยงเทา่กบัร้อยละ 39.94 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ดงันัน้ การ
เข้าท ารายการดงักลา่วต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั ความสมเหตสุมผล
ของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อประกอบการพิจารณา
อนมุตัิการท ารายการ 

 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยง  กรณีการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่   
ขนาดรายการเก่ียวโยง = มลูคา่สิง่ตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 
   = ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท / 7,511.38 ล้านบาท  = ร้อยละ 39.94 
 
ส าหรับการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และการจ าหน่ายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ ในมลูค่าไม่ต ่ากว่า 5,500.00 ล้าน
บาท ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจ าหน่ายไป ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ 
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 มีขนาด
รายการสงูสดุค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ  
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รายละเอียดการค านวณขนาดรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ 
การค านวณขนาดรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถค านวณได้เฉพาะตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่ง
ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงินท่ีได้รับ / สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. การให้เชา่ชว่งสทิธิการเชา่ที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน 
สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และการจ าหนา่ยไปซึง่
กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ของ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 
แก่ทรัสต์ 

= ไม่ต ่ากว่า 5,500.00 ล้านบาท / 
13,635.14 ล้านบาท 

ร้อยละ 40.34 

 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าในการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริษัทฯ ในมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,500.00 ล้าน
บาท เป็นมลูคา่ขัน้ต ่า ซึง่มลูคา่สดุท้ายในการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่วแก่ทรัสต์จะขึน้อยู่กบัการตกลงกนัของ
คูส่ญัญาที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวข้องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์
จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย 
รวมทัง้จดัให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็น
ธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 

 
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป  

5.1 การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ 
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

 
สนิทรัพย์ที่บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ประสงค์จะให้จ าหนา่ยไปแก่ทรัสต์ มีรายละเอียดดงันี  ้

สนิทรัพย์ที่
จะให้เช่า
ช่วง และซือ้
ขาย 

: 1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ ระยะเวลาของสิทธิการเช่า
คงเหลอืประมาณ 26 ปี (สิน้สดุในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2583) ซึง่ประกอบด้วย 
 ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตัง้อาคารส านักงานโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ รวมเนือ้ที่ 5 – 0 – 

60.32 ไร่ ซึง่รวมถึงที่จอดรถใต้ดินซึง่อยูใ่นภายใต้ที่ดินดงักลา่ว 
 อาคารส านกังานโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ความสงู 39 ชัน้ (ในการนบัไม่ระบชุัน้ 13 

ดงันัน้จ านวนชัน้ที่ระบุตามการนบัจึงมี 40 ชัน้) รวมพืน้ที่อาคารทัง้หมดประมาณ 126,343 ตร.ม. 
แบ่งเป็นพืน้ที่เช่าส านกังาน 70,798 ตร.ม.   พืน้ที่เช่าพาณิชยกรรม 2,134 ตร.ม. พืน้ที่เช่าห้อง
ประชุม 922 ตร.ม. พืน้ที่เช่าเก็บของ 459 ตร.ม. พืน้ที่จอดรถ (จอดรถได้ 930 คัน) และพืน้ที่
สว่นกลาง รวมประมาณ 52,030 ตร.ม. 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนควบของอาคารดังกล่าว
ทัง้หมดที่จะก่อสร้างขึน้ในอนาคตและตกเป็นกรรมสทิธ์ิของเจ้าของสนิทรัพย์ในอนาคต 

 งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบดับเพลิง 
ระบบสือ่สาร ระบบสาธารณปูโภค ที่อยูภ่ายในอาคารส านกังานดงักลา่ว 

 ทรัพย์สนิอื่นๆ ท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงกนั ภายหลงัการท า Due Diligence 
2) กรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้อุปกรณ์อื่นที่ใช้ใน
การประดบัตกแตง่ และ/หรือใช้ในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการให้เช่าพืน้ท่ีของอาคารส านกังาน
ดงักลา่ว รวมถึงสทิธิที่เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ที่ตัง้
สนิทรัพย์ 

: 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

ทางเข้า–ออก
และสภาพ
แวด ล้อม
ทัว่ไป 

: ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนสาทรเหนือ อาคารมีทางเช่ือมตอ่กบัสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี  
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การใช้
ประโยชน์ใน
ปัจจบุนั 

: ให้เช่าพืน้ท่ีส าหรับใช้เป็นอาคารส านกังานและร้านค้า โดยปัจจบุนัมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 81 
ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด  และมีอายสุญัญาเช่าโดยเฉลีย่ของผู้ เช่าในปัจจบุนั มีอายปุระมาณ 3 ปี 

เจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

: บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งาน
ระบบของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จากส านกังานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงการดงักลา่ว 

ภาระผกูพนั : สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของ
โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ มอบสิทธิการเช่ากับธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 
แผนที่ตัง้และภาพอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ณ ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

หลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าท ารายการ คือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
และสทิธิการเช่า ซึง่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่เป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุนจ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ทรัสต์ดงักล่าวจะเข้า
ลงทนุในครัง้แรก ประกอบด้วย (1) สทิธิการเช่าช่วงที่ดิน สทิธิการเช่าอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ของ UV และ (2) สิทธิการเช่าที่ดินพร้อม
อาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาว
เวอร์ ของบริษัทฯ 
 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัดจะได้รับจากการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอ าคาร
ส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ มีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาท โดยมูลค่าสินทรัพย์สุดท้ายจะขึน้อยู่กับการตกลงกันของคู่สญัญาที่
เก่ียวข้อง ปัจจยัที่เก่ียวข้อง สภาวะของตลาดในขณะนัน้ และราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ  
 
มลูค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ต้องช าระให้แก่ทรัสต์ส าหรับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ จ านวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของ
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของทรัสต์ หรือคิดเป็นเงินลงทนุจ านวนไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท อยา่งไรก็
ดี มูลค่าของการจองซือ้หน่วยทรัพย์สดุท้ายจะขึน้อยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะ
ก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กบั
ปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้าลงทุนอ้างอิงจากราคา
ประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนกัลงทนุ เป็นต้น 
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7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจ าหน่ายไป และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

มลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการ
สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ที่บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด จะจ าหน่ายให้แก่ทรัสต์ ที่มีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
5,500.00 ล้านบาทนัน้ เกิดจากการพิจารณามูลค่าขัน้ต ่าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากวิธีมูลค่า
ปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระ คือ บริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั (“เดอะแวลเูอชัน่”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิดงักลา่ว เพื่อประกอบการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่จะ
จ าหน่ายไป โดยผลการประเมินราคาสินทรัพย์ของเดอะแวลเูอชัน่ ซึ่งท าการประเมินมลูค่า ณ วนัที่ 4 พฤศจิกายน 
2557 ด้วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) สรุปได้ดงันี ้

สินทรัพย์ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ราคาใน 
การเข้าท ารายการ 

ราคาประเมินโดย 
เดอะแวลูเอชั่น 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ณ 30 มิ.ย. 57 

สทิธิการเชา่ชว่งทีด่ินพร้อมอาคารส านกังาน 
สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสทิธ์ิ
ทรัพย์สนิอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (ระยะเวลาของสทิธิการ
เช่าคงเหลอืประมาณ 26 ปี) 

ไมต่ ่ากวา่ 5,500.00  5,133.20 3,849.41 

 
ราคาตามเกณฑ์ขัน้ต ่าในการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และการ
จ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ สงูกว่าราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นจ านวน 366.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.15  นอกจากนี ้ราคาจ าหน่ายสินทรัพย์
ดงักลา่วยงัสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ดงักลา่วของ GOLD ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557เป็นจ านวน 1,650.59 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.88 
 
ส าหรับมลูค่าเงินจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของทรัสต์ จะขึน้อยูก่บัราคาเสนอขายสดุท้ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจ
ปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุสถาบนั (Book Building) และขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้าลงทนุอ้างอิงจากราคาประเมินที่จดัท าโดยผู้ประเมิน
ราคาสนิทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนกัลงทนุ เป็นต้น 

 
8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ  

เงินทนุในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์จะมาจากกระแสเงินสดจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ให้แก่ทรัสต์ 
 
9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ต่อบริษัทฯ  

9.1 การจ าหนา่ยไปซึง่สทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ 
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
 บริษัทฯ สามารถน าเงินสดที่ได้รับจากการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง 

งานระบบ และจ าหนา่ยไปซึง่กรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ในโครงการดงักลา่ว ภายหลงัหกัภาษีและค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงจ่ายช าระคืนหนีส้ินที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ดงักล่าวแก่สถาบนัการเงิน ส าหรับใช้เป็น
เงินทนุในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ (กรณีที่นอร์ท สาธร เรียลตีไ้ด้รับเงินจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์ตามเกณฑ์ขัน้ต ่าในการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ 5,500 ล้านบาท) บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด
คงเหลอืสทุธิจากภาษีและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจ่ายช าระคืนหนีส้ิน ประมาณ 3,100 ล้านบาท 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงรับรู้รายได้คา่เชา่ชว่งส าหรับสทิธิการเช่าท่ีดิน ตลอดอายสุญัญาเช่าตามมาตรฐาน
การบญัชีที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุส าหรับการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์  
 บริษัทฯ โดยบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งจะได้รับการแต่งตัง้จากทรัสต์ให้เป็นผู้บริหารสินทรัพย์

ดงักลา่ว จะได้รับคา่บริหารจดัการสนิทรัพย์ดงักลา่วในอนาคต 
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9.2  การจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

 เพิ่มแหลง่รายได้ของบริษัทฯ จากการเข้าลงทนุในทรัสต์ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีศกัยภาพในการ
สร้างรายได้คา่เช่าอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุในทรัสต์  

 การจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ครัง้นี  ้อาจช่วยสนับสนุนให้การออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

 
10. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ  

การให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และการจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ให้แก่ทรัสต์ และการจองซือ้หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว จะขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขดงันี ้
 เง่ือนไขตามที่ระบใุนสญัญาให้เช่าช่วงสนิทรัพย์  สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ สญัญาตกลงกระท าการ และสญัญา

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องระหวา่งบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั และทรัสตีซ้ึ่งกระท าในนามทรัสต์ และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ ส าเร็จครบถ้วน 

 บริษัทที่จัดตัง้ขึน้เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับอนุมตัิให้จดัตัง้และได้รับความเห็นชอบให้จัดการ  
ทรัสต์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป และ 
 มีการจดทะเบียนกองสนิทรัพย์เป็นทรัสต์ 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และการจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ให้แก่ทรัสต์ และการจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ดงักลา่ว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจาก
การขายสินทรัพย์ท าให้สามารถน ามาช าระหนี ้เป็นการลดดอกเบีย้จ่าย และมีเงินทุนในการด าเนินโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ นอกจากนี ้ยงัมีเงินน าไปจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ อีกทัง้ บริษัทฯ สามารถรับรู้
รายได้คา่เช่าช่วงสทิธิการเชา่ที่ดนิดงักลา่วตลอดอายสุญัญาเช่า และมีรายได้เพิ่มเติมในอนาคตจากการท่ีบริษัทยอ่ย
ของบริษัทฯ รับบริหารจดัการสนิทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ทรัสต์ รวมถึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัสต์
ในอนาคต  
 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท  
ไม่มี  คณะกรรมการตรวจสอบและ /หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 
13. การประชุมผู้ถอืหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 พร้อมกบัรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งน้อย 5 วนัท าการ ก่อนจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
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สารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ส่วนที่ 1 :  สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 
1. ข้อความกล่าวถงึความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมลูที่
อาจท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั และมิได้มีการปกปิดข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัซึง่ควรบอกให้แจ้ง  

 
2. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) 

(1) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ชื่อบริษัท 
การถอืหุ้นและ

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมใน
การให้เผยแพร่
ความเห็น 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ผู้ประเมินสนิทรัพย์
ของ KLAND) 

-ไมม่ี- ยินยอม 

บริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั (ผู้ประเมินสนิทรัพย์
ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ที่จะจ าหนา่ยให้แก่ทรัสต์) 

-ไมม่ี- ยินยอม 

 
(2) คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ชื่อบริษัท 
การถอืหุ้นและ

ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 
ความยนิยอมใน
การให้เผยแพร่
ความเห็น 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากดั -ไมม่ี- ยินยอม 
 

3. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบันของบริษัทฯ (ถ้ามี) 
- ไมม่ี    - 
 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ถกูฟ้องร้องในคดีตา่งๆ ท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้
(1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งให้ช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน

ประมาณ 9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวข้องกันร่วมกันโฆษณาประกาศชักชวนประชาชน
ทัว่ไปให้มาซือ้ห้องชดุในโครงการของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่วได้รับเงินมดัจ าจาก
ลูกค้าของโครงการแต่ไม่สามารถก่อสร้างและโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ลูกค้าได้โดยขณะนีค้ดียังอยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ต้น  

(2) ลกูค้าของบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่งได้ฟ้องร้องบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่ งนัน้ ให้ร่วมกันช าระ
ค่าเสียหายจ านวนประมาณ 9 ล้านบาท เนื่องจากลกูค้าดงักลา่วได้ช าระเงินมดัจ าส าหรับอาคารในโครงการ
ของบริษัทที่เก่ียวข้องกนั แต่บริษัทที่เก่ียวข้องกนัดงักล่าวไม่สามารถก่อสร้างอาคารและส่งมอบห้องชุดให้แก่
ลกูค้าดงักล่าวได้ โดยศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาให้บริษัทร่วมรับผิดช าระเงินพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยให้ดอกเบีย้บางสว่นค านวณจากวนัสดุท้ายที่ลกูค้าของโครงการได้ช าระเงินและบางสว่นค านวณจากวนัที่
ลกูค้าของโครงการยื่นฟ้องศาลจนถึงวนัที่ได้รับช าระเงิน บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านค าพิพากษาของศาล
อทุธรณ์ ขณะนีค้ดีดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 
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(3) บริษัทฯ ได้บนัทึกประมาณการหนีส้ินของโครงการพฒันาในอดีตที่บริษัทฯ เคยแพ้คดีความในงบการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 จ านวน 80 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2556: 79 ล้านบาท) ผู้บริหารเช่ือว่ามีความเป็นไป
ได้คอ่นข้างแนท่ี่หนีส้นิดงักลา่วจะเกิดขึน้ เนื่องจากมีลกูค้าสว่นท่ีเหลอืของโครงการเดียวกนัได้ทยอยยื่นอทุธรณ์
ในสิทธิเรียกร้องดงักลา่วเพิ่มขึน้ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ตัง้ประมาณการหนีส้ินตามที่กลา่วไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16 (ก) (ข) และ (ค) พิจารณาจากเงินต้นพร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2556: 102 ล้านบาท) 

(4) บริษัทฯ ในฐานะโจทก์ มีคดีฟ้องร้องกับกรมสรรพากรและได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 14 
กนัยายน 2554 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาสนบัสนนุกรมสรรพากร บริษัทฯ ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา บริษัทฯ ได้บนัทึกประมาณการหนีส้ิน
ส าหรับคดีดงักลา่วจ านวน 76.63 ล้านบาท 

 
5. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ

หุ้นทัง้ทางตรง หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
ในปี 2556 และงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ดงันี ้

บุคคลที่อาจ 
มีความขดัแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ม.ค.-มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั  มีกรรมการ
ร่วมกนั 

การใช้บริการด้านงานประกนัภยั  0.35  0.27 

บจก.อาคเนย์ แคปปิตอล  มีกรรมการ
ร่วมกนั 

การใช้บริการด้านงานประกนัภยั  4.13  1.24 

บจก. ที.ซี.ซ.ี เทคโนโลยี  มีกรรมการ
ร่วมกนั 

การใช้บริการเชา่อปุกรณ์  2.30  1.04 

บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล  บริษัทร่วมของ
บริษัทฯ 

เงินให้กู้ยืม โดยมีอตัราดอกเบีย้  
MLR-1% ถึง MLR - 0.25%  

229.35  249.20 

รายได้ดอกเบีย้รับ 14.89  8.67 
ดอกเบีย้ค้างรับ 41.96  50.63 

บมจ.อาคเนย์ประกนัชีวติ มีกรรมการ
ร่วมกนั 

การใช้บริหารด้านงานประกนัชีวติ 0.43 0.54 

บมจ.เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ มีกรรมการ
ร่วมกนั 

คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ - 0.12 

 
ส่วนที่ 2 :  สารสนเทศตามข้อ 20 ของประกาศเกี่ยวโยง 
 
1. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินธุรกิจโดยสรุป 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
บริษัทฯ ก่อตัง้เมื่อปี 2521 มีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 
2537 ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2555 UVได้รับอนุมตัิจากมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ UV ให้เข้าท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยสมคัรใจ ซึ่งภายหลงัเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
สมคัรใจ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2555 UV เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ รวมจ านวน
ทัง้สิน้ 574,369,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.64 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ 
ขณะนัน้ และถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ (GOLD-W1) จ านวน 235,478,220 หนว่ย  
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 16,382,133,790 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,638,213,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 
16,380,190,030 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,638,019,003 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าที่ 
ตราไว้  
 (บาท/
หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่
ออกและ

จ าหน่ายได้แล้ว 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอื
หุ้น 

(ร้อยละ) 
บริษัทย่อย      
บจ. บ้านฉางเอสเตท พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 
30,000,000 100 300,000 100.00 

บจ. นารายณ์ พาวิลเลยีน  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์และ
อาคารส านกังาน 

475,000,000 100 4,750,000 100.00 

บจ. ยไูนเต็ด โฮมส์  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

550,000,000 10 55,000,000 100.00 

บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)  การลงทนุ 11,000,000 10 1,100,000 100.00 
บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และ
อาคารส านกังาน 

638,600,000 10 63,860,000 100.00 

บจ. ริทซ์ วิลเลจ พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

100,000,000 10 10,000,000 100.00 

บจ. โกลเด้น แลนด์ โปโล  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

1,000,000 10 100,000 100.00 

บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้ 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

1,000,000 10 100,000 100.00 

บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้
เซอร์วิสเซส  

บริการการบริหาร 
อสงัหา ริมทรัพย์ 

1,000,000 10 100,000 100.00 

บจ. โกลเด้น แฮบิเทชัน่  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

5,000,000 10 500,000 100.00 

บจ. สาธรทอง  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

220,000,000 10 22,000,000 100.00 

บจ. สาธรทรัพย์สนิ ให้เชา่อาคารพกัอาศยั 245,000,000 10 24,500,000 60.00 
บจ. วอคเกอร์ โฮมส์  พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 
1,000,000 10 100,000 50.00 

บจ.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

50,000,000 10 5,000,000 50.00 

บจ.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
(ถือหุ้นทางอ้อมผา่น 
บจ.โกลเด้น แลนด์ โปโล) 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

100,000 10 10,000 100.00 

บจ.แกรนด์ เมย์แฟร์  
(ถือหุ้นทางอ้อมผา่น 
บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)) 

ให้เชา่อาคารพกัอาศยั 15,000,000 10 1,500,000 100.00 

บริษัทร่วม      
บจ. นอร์ท สาทร โฮเต็ล  พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 
1,100,000,000 100 11,000,000 20.00 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ ลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายหรือให้เชา่ 

2,060,000,000 10 206,000,000 33.00 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั คือ การ
พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยั และการพฒันาโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ส าหรับโครงการที่อยู่อาศยั บริษัทฯ 
จะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเป็นบ้านเดีย่วและทาวน์เฮาส์ในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯ ชัน้ในและชัน้นอก เช่น 
บางนา  วชัรพล  พระราม 2  สขุมุวิท ป่ินเกล้า รัตนาธิเบศร์ สขุสวสัดิ์ เกษตรนวมินทร์  แจ้งวฒันะ เป็นต้น โดย
เบือ้งต้นจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัภายใต้ 3 แบรนด์หลกั ได้แก่  
 โกลเด้น วิลเลจ โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ภายใต้แนวคิดบ้านที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั 

ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุม่ครอบครัวขนาดกลางรวมถึงครอบครัวขยายที่มองหาบ้านหลงัที่ 2 ราคาเร่ิมต้น
ที่ 3.5 - 10 ล้านบาท 

 โกลเด้น ทาวน์ โครงการทาวน์เฮาส์ ภายใต้แนวคิดบ้านสนองตอบไลฟ์สไตล์ชีวิตเมือง โดยโครงการมี
ลกัษณะเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุม่วยัท างานตอนต้น-กลาง ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เร่ิมต้นมี
ครอบครัว ราคาเร่ิมต้นท่ี 1.9 - 5 ล้านบาท   

 โกลเด้น อเวนิว ภายใต้แนวคิดชมุชนคณุภาพ ซึง่จะมีทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวรวมในโครงการเดียวกนั 
 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กลุม่บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศยั และโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ที่เปิด
ด าเนินการ ดงันี ้ 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงการที่อยู่อาศัย 
โครงการ 
โกลเด้น เลเจนด์  
เฟส1-3 

ตัง้อยูบ่นถนนกลัปพฤกษ์ มีพืน้ท่ีรวม 132-0-95 ไร่ 272 ยนูิต การออกแบบโครงการเป็นวิลลา่สไตล์
เมดิเตอร์เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้านบาท ปัจจบุนัขายหมดปิดโครงการ แล้ว 

โครงการ 
โกลเด้น นครา 
เฟส 1 

ตัง้อยู่บนถนนพระรามเก้าด้านตะวนัออกของกรุงเทพ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกจากถนน
มอเตอร์เวย์ และไมไ่กลจากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์สถานีบ้านทบัช้าง มีพืน้ที่รวม 106-1-35.1 ไร่ 
247 ยนูิต ราคาขายประมาณ 8.64–14.00ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลอืบ้านและ/หรือที่ดินเปลา่ขายใน
โครงการจ านวน 1 ยนูิต คาดวา่จะปิดโครงการได้ภายในปี 2557นี ้

โครงการ 
แกรนด์ โมนาโค 
เฟส 1 

ตัง้อยู่ด้านตะวนัออกของกรุงเทพ ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออกและถนนบางนา -ตราด มี
พืน้ท่ีรวม 64-1-41.9 ไร่ 181 ยนูิต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ล้านบาท ปัจจุบนัขายหมดปิด
โครงการแล้ว 

โครงการ 
โกลเด้น วิลเลจ 
 

ตัง้อยู่ที่ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการที่รวมการพฒันาอาคารชุดพกั
อาศยั บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ในบริเวณเดียวกนั มีพืน้ที่รวม  84-1-53 ไร่ 377  
ยนูิต ราคาขายประมาณ 0.4 – 1.4 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปล่าขายใน
โครงการจ านวน 165 ยูนิต ซึ่งทางบริษัทฯ ได้หยดุการด าเนินการ และเปิดประมูลขายโครงการ
ออกไป คาดวา่จะขายได้ภายในปี 2558 

โครงการ 
โกลเด้น อเวนวิ  
แจ้งวฒันะ – ติวานนท์ 

โครงการตัง้อยู่บน ซอยสขุาประชาสรรค์ 3ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
โดยมีพืน้ท่ีรวม 51-2-95.3 ไร่ 418 ยนูิตแบง่เป็นบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด 97 ยนูิต และทาวน์โฮม 321 ยู
นิต ราคาขายเฉลี่ย 3.2ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปลา่ขายในโครงการจ านวน 
242 ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 78 มีจ านวนยนูิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
245 ยนูิต 

โครงการ 
โกลเด้น วิลเลจ  
บางนา –  ก่ิงแก้ว 

โครงการบ้านเดี่ยว ตัง้อยูบ่นถนนก่ิงแก้วต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี สมทุรปราการ โดยมีพืน้ที่
รวม 40 – 1 – 20.80 ไร่ รวม 186 ยนูิตราคาขายเฉลีย่ 5.8 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านและ/หรือ
ที่ดินเปลา่ขายในโครงการจ านวน 113 ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 63 
มีจ านวนยนูิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 75 ยนูิต 

โครงการ 
โกลเด้น เลเจนด์  
สาทร – กลัปพฤกษ์ 
(เฟส 4) 

โครงการบ้านเดี่ยว ตัง้อยู่บนถนนกลัปพฤกษ์แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่
รวม 10 – 0 – 27.5 ไร่ รวม 17 ยนูิตราคาขายเฉลี่ย 25.2  ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านและ/หรือ
ที่ดินเปลา่ขายในโครงการจ านวน 13ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 38 มี
จ านวนยนูิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 11 ยนูิต 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงการ 
โกลเด้น เพรสทีจ  
วชัรพล – สขุาภิบาล 5 

โครงการบ้านเดี่ยว ตัง้อยูบ่นถนนสขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ โดยมีพืน้ท่ีรวม 39 
– 0 - 95.4 ไร่ รวม 161 ยนูิตราคาขายเฉลีย่ 8.8 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือบ้านและ/หรือที่ดินเปลา่
ขายในโครงการจ านวน 134ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 27 มีจ านวนยู
นิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 ยนูิต 

โครงการ 
โกลเด้น ทาวน์  
วชัรพล – สขุาภิบาล 5 

โครงการทาวน์โฮม ตัง้อยู่บนถนนสขุาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่รวม
32-1-76 ไร่ รวม 281 ยูนิตราคาขายประมาณ 3.02 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านในโครงการ
จ านวน 281ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 34 มีจ านวนยนูิตที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 37 ยนูิต (ยงัไมเ่ปิดขาย) 

โครงการ 
โกลเด้น ทาวน์  
รัตนาธิเบศร์ – สถานี
รถไฟฟ้าบางพล ู

โครงการทาวน์โฮม ตัง้อยูบ่นถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ าเภอบางบวัทอง นนทบรีุ โดยมีพืน้ท่ีรวม 19-
3-12 ไร่ รวม 210 ยนูิตราคาขายเฉลีย่ 2.9 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือบ้านในโครงการจ านวน 122ยู
นิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 51 มีจ านวนยนูิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 34 ยู
นิต 

โครงการ 
โกลเด้น ทาวน์  
เกษตร – ลาดปลาเค้า 

โครงการทาวน์โฮม ตัง้อยู่บนซอยลาดปลาเค้า72 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพ โดยมีพืน้ที่รวม 6 – 3 - 00 ไร่ รวม 63 ยนูิตราคาขายเฉลี่ย 3.7 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือ
บ้านในโครงการจ านวน 27 ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 71 มีจ านวนยู
นิตที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 45 ยนูิต 

โครงการ 
โกลเด้น ทาวน์  
ป่ินเกล้า – จรัญสนิท
วงศ์ 

โครงการทาวน์โฮม ตัง้อยูบ่นถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ นนทบรีุโดยมี
พืน้ที่รวม 41 – 3 - 20 ไร่  รวม 415 ยูนิตราคาขายเฉลี่ย 3.1 ล้านบาท ปัจจุบนัคงเหลือบ้านใน
โครงการจ านวน 226ยนูิตโดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ 65 มีจ านวนยนูิตที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 195 ยนูิต 

โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ 
โครงการดิ แอสคอท 
สาทร แบงคอก และ 
สกาย วิลลา่ส์  
 

โครงการตัง้อยู่ในเขต CBD (Central Business District) เป็นอาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม ที่
ทนัสมยั สงู 35 ชัน้ จ านวน 177 ยนูิต อยูใ่กล้ยา่นธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้สถานีรถไฟฟ้า
ช่องนนทรี บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ากดั ที่เป็นผู้น าในการบริการจดัการโรงแรมและที่
พกัอาศยัชัน้น าจากประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพืน้ที่ระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็นที่ตัง้ของสกาย วิล
ลา่ส์ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัที่หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีช่ือเสยีง 

โครงการเมย์แฟร์ 
แมริออท  เอ็กเซคควิทีฟ  
อพาร์ทเม้นท์ 
 

เมย์แฟร์ แมริออทถกูออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ที่หรูหราที่สดุแหง่หนึง่ของกรุงเทพฯ โดย
ตวัอาคารสงู 25 ชัน้ซึง่ปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิ
การเช่าของอาคารดงักลา่วให้แก่กองทนุโกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์(บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) 
ตัวอาคารประกอบด้วยห้องพัก จ านวน 164 ห้อง ห้องพักมีขนาดตัง้แต่ 1-3 ห้องนอน บริหาร
โครงการโดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชัน้น าของโลก 
โครงการตัง้อยูใ่จกลางซอยหลงัสวน ไมไ่กลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้สวมลมุพินี 

โครงการโกลเด้นแลนด์ 
บิวดิง้ 

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสงู 8  ชัน้
และใต้ดิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่ส าคญั เช่น Central 
World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซัน่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั และ โรงแรม
อินเตอร์ คอนติเนนตลั นอกจากนี ้สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชด าริและ
สถานีชิดลม โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุน่ในการจดัพืน้ท่ี เพื่อตอบรับ
ความต้องการของผู้ เช่าอาคาร 

โครงการ พานอรามา 
กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี 
คลบั 

พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั ตัง้อยู่ที่อ าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา เป็นรีสอร์ทเพื่อการ
พกัผอ่นและอยูอ่าศยัทา่มกลางทิวทศัน์เชิงเขาอนัสวยงาม มีเนือ้ที่ประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้วย 
สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม รายล้อมด้วยเนินเขาสูง และน า้ตกตามธรรมชาติ ที่ดินจัดสรร 
คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว โรงเรียนฝึกหัดกอล์ฟ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สวนป่า พร้อมด้วยอาคาร
สโมสรอนักว้างใหญ่ ร้านค้า ห้องสมัมนา และยงัมีพืน้ท่ีส าหรับพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 
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ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
โครงการสาทร สแควร์*   โครงการเป็นอาคารส านกังานสงู 39 ชัน้ (ในการนบัไมร่ะบชุัน้ 13 ดงันัน้จ านวนชัน้ท่ีระบตุามการนบั

จึงมี 40 ชัน้)  มีพืน้ที่เช่ากว่า 74,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจที่ส าคญั ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทางเช่ือมจากสถานี
รถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีพืน้ที่เช่าใน
แตล่ะชัน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ไมม่ีเสาท าให้มีความยืดหยุน่ในการจดัพืน้ท่ีส านกังาน 

โครงการ เอฟ วาย ไอ 
เซ็นเตอร์ (FYI Center) 

โครงการตัง้อยูต่รงข้ามศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้าง
บนเนือ้ที่ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง้อยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยโครงการจะพฒันาเป็นพืน้ท่ีส านกังานและ
โรงแรม มีก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2560 

โครงการดบับลวิ โฮเต็ล  
แบงคอก 
 

โรงแรมดบับลิว โฮเต็ล แบงคอก ตัง้อยู่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็นโรงแรมหรูที่มี
ห้องพกัจ านวน 403 ห้อง พร้อมสิง่อ านวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้
ทางรถยนต์ และรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยโรงแรมได้เร่ิมเปิดด าเนินการแล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2555 

   หมายเหต ุ * สินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายให้แก่ทรัสต์ 
  
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ปี 2554-2556 และเดือนมกราคม – มิถนุายน 2557 มีดงันี ้

 2554 2555 2556 ม.ค.- มิ.ย. 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์:        
 - โครงการบ้านเดีย่ว 491.36 43.0 842.00 50.1 622.23 39.0 812.18 51.11 
 - โครงการอาคารชดุ 87.19 7.6 3.88 0.2 - - - - 
 - โครงการอื่นๆ 4.27 0.4 - - - - - - 
รายได้จากการเช่าและบริการ: 
 - เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 355.66 31.1 396.04 23.6 409.02 25.7 169.45 10.66 
 - อาคารส านกังานให้เชา่ 61.84 5.4 347.07 20.7 486.12 30.5 268.97 16.93 
 - อื่นๆ 53.49 4.7 31.65 1.9 25.82 1.6 70.20 0.64 
รายได้จากกจิการสนามกอล์ฟ: 
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ 
แอนด์ คนัทรี คลบั 

22.37 2.0 22.76 1.3 22.17 1.4 9.92 0.63 

รายได้อื่น: 
 - รายได้จากเงินลงทนุ 35.39 3.1 23.38 1.4 14.15 0.9 8.55 0.54 
 - รายได้จากคา่บริหารโครงการ 14.40 1.2 5.81 0.3 8.25 0.5 - - 
 - รายได้อื่นๆ 17.89 1.5 8.30 0.5 6.11 0.4 309.74 19.49 

รวม 1,143.86 100.0 1,680.89 100.0 1,593.87 100.0 1,589.01 100.00 
 
2. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
6. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้แก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร นายธนพล ศิริธน
ชยั  และนายโชติพฒัน์ พีชานนท์ โดยกรรมการสองในสีค่นลงนามและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที่ 14 ตลุาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธนพล  ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ 
2. นายสมบรูณ์  วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายแสนผิน  สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
4. นายก าพล   ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นายวิทวสั  คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
6. นายเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสดุ มี
รายละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  912,829,675 55.73 
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED 284,553,695  17.36 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 84,260,523 5.14 
4. กองทนุเปิด  บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 14,821,500 0.90 
5. กองทนุเปิด  บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน 9,106,100 0.56 
6. นาย สนิท  ดษุฎีโหนด 6,578,800 0.40 
7. นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 5,593,200 0.34 
8. นายวิโรจน์  จิระพงษ์ตระกลู 5,501,500 0.34 
9. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 4,865,700 0.30 
10. นางสดุใจ  วฒุศิกัดิศ์ิลป์ 4,550,000 0.28 
หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 (วนัท่ี 30 ตลุาคม 2557)  
 
3. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด 

ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในสว่นท่ี 1 ข้อ 5 ของสารสนเทศฉบบันี ้
 
4. สรุปงบการเงนิ และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงิน
ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
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ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรับปีบัญชี 2554 – 2556 
และงวด 6 เดือน สิน้สุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 
2554 2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 30 มิ.ย.2557 

สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 819.54 219.05 163.96 252.06 
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า 84.31 113.99 39.58 40.02 
ลกูหนีก้ารค้า 43.65 117.92 120.73 93.27 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 171.06 196.24 - - 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 1,034.86 656.30 1,883.63 3,425.58 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 98.60 81.29 73.68 103.73 
สนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพือ่ขาย - - 50.95 29.95 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,252.03 1,384.78 2,332.53 3,944.60 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 8.55 6.51 5.58 24.17 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 421.09 371.31 271.35 240.60 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 174.73 203.24 
อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพื่อขาย 149.01 149.01 154.58 148.75 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 6,068.64 6,429.06 6,212.60 5,411.90 
สทิธิการเชา่ 2,002.12 1,521.52 1,489.24 1,448.24 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,656.04 1,691.87 1,787.25 1,830.01 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 52.23 48.41 55.13 53.54 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 27.43 20.55 20.32 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 73.24 66.97 76.03 309.78 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,430.92 10,312.09 10,247.01 9,690.53 
รวมสินทรัพย์ 12,682.95 11,696.87 12,579.54 13,635.14 
หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

4.06 1.82 865.63 350.00 

เจ้าหนีก้ารค้า 230.67 39.60 132.37 169.85 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

508.81 1,342.94 242.74 533.70 

รายได้รอตดับญัชีที่ถงึก าหนดภายในหนึง่ปี 29.92 29.92 29.92 29.92 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 975.26 479.07 403.87 374.12 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,748.72 1,893.34 1,674.52 1,457.59 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,871.38 1,971.59 3,022.54 2,859.27 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย 252.13 262.21 273.41 273.41 
รายได้รอตดับญัชี 828.80 798.89 769.16 754.06 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 206.10 204.00 197.30 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) 
2554 2555 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 30 มิ.ย.2557 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22.85 23.94 16.26 16.28 
ประมาณการหนีส้นิระยะยาว 26.61 156.44 206.14 210.69 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 237.30 444.51 526.63 533.54 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 4,239.08 3,863.67 5,018.15 4,844.55 
รวมหนีส้ิน 5,987.80 5,757.02 6,692.67 6,302.14 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ทนุจดทะเบียน 16,382.13 16,382.13 16,382.13 16,382.13 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 11,341.48 11,341.48 12,678.71 16,380.19 
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (3,810.72) (3,810.72) (4,746.78) (7,337.81) 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (668.59) (1,369.65) (1,800.08) (1,457.14) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 6,862.17 6,161.11 6,131.86 7,585.24 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (167.02) (221.26) (244.99) (252.24) 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,695.15 5,939.85 5,886.87 7,333.00 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 12,682.95 11,696.87 12,579.54 13,635.14 
  
 งบแสดงผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2554 2555 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 ม.ค.–มิ.ย.2557 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์       582.82        845.88        622.23        812.18  
รายได้จากการให้เชา่และบริการ       470.99        774.76        920.96        448.62  
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ         22.37          22.76          22.17            9.92  
รายได้คา่การจดัการ         14.40            5.81            8.25                 -    
รายได้จากการลงทนุ         35.39          23.37          14.15            8.55  
รายได้อื่น         17.90            8.30            6.11  309.74* 
รวมรายได้ 1,143.86  1,680.89  1,593.87  1,589.01  
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์       383.81        636.39        483.54        542.76  
ต้นทนุการให้เชา่และบริการ       372.40        578.29        621.08        286.49  
ต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟ         10.79          11.60          12.50            6.62  
คา่ใช้จา่ยในการขาย         61.43          73.45          45.18          87.71  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร       420.09        686.41        561.34        229.25  
ต้นทนุทางการเงิน       173.54        286.04        248.81          89.24  
รวมค่าใช้จ่าย 1,422.07  2,272.19  1,972.43  1,242.07  
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม         46.08           (1.75)       (68.64)       (13.79) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (232.14) (593.05) (447.21) 333.16  
ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้       (21.19)       (27.23)          (6.95)          (0.95) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (253.33) (620.27) (454.15) 332.21  
หมายเหต ุ* รวมก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพื่อขายจ านวน 305.64 ล้านบาท 
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งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงนิรวม 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2554 2555 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 ม.ค.–มิ.ย.2557 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน        93.00      (83.79)     (991.14)  (1,484.11) 
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ   (1,499.91)    (190.33)       (87.53)     965.23  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน    1,861.66     (326.37)   1,023.58      606.98  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

      454.75     (600.49)       (55.09)       88.10  

 
อัตราส่วนทางการเงนิ งบการเงนิรวม 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2554 2555 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2556 ม.ค.–มิ.ย.2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)           1.29            0.73            1.39            2.71  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)           0.54            0.24            0.19            0.26  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)           0.05           (0.05)          (0.56)          (0.95) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)         25.45          18.98          13.12          23.75  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)         14.14          18.97          27.44          15.16  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)           0.34            0.75            0.38            0.41  
ระยะเวลาขายสนิค้า (วนั)   1,058.81        478.33        945.51        880.37  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)           2.06            4.71            5.62            7.18  
ระยะเวลาการช าระหนีโ้ดยเฉลีย่ (วนั)       174.56          76.47          64.02          50.11  
Cash Cycle (วนั)       898.39        420.83        908.93        845.41  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 28.73% 25.38% 28.64% 34.22% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (16.02%)  (20.86%)  (10.11%) 9.28%  
อตัราก าไรสทุธิ (%) (21.51%) (34.46%) (27.50%) 26.75% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)      (3.72%)      (8.79%)      (7.00%)        9.91%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)      (1.95%)      (4.64%)      (3.55%)        5.19%  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)      (5.95%)    (18.70%)     (10.81%)     52.79%  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)           0.10            0.14            0.13            0.24  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.87  0.93  1.09   0.83  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  (0.60)  (1.07)  (0.52)  4.89  
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 583 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 327 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 36 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการบ้านจดัสรร ซึง่อยูใ่นช่วงปลายโครงการ
ของโครงการโกลเด้น เลเจนด์ โครงการโกลเด้นนครา และโครงการแกรนด์ โมนาโค ประกอบกบัภาวะอทุกภยัในเขตพืน้ที่
กรุงเทพ ท าให้มีการชะลองานก่อสร้างและการโอนบ้านในช่วงปลายปี  ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 846 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 สาเหตหุลกัมาจาก
การเพ่ิมขึน้ของการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการโกลเด้น เฮอริเทจ เฟส 2 และโครงการแกรนด์ โมนาโค เฟส 1 ส าหรับปี 2556 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 622 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 224 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของการโอนกรรมสทิธ์ิโครงการบ้านจดัสรรเก่า และบริษัทยงัไม่สามารถรับรู้รายได้
จากการขายในโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพฒันา ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 812 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 515 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 173 สว่นใหญ่เป็นผลจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการบ้านจดัสรรท่ีพฒันาใหม่จ านวน 3 โครงการ ที่บริษัท
ฯ เร่ิมพฒันามาตัง้แตก่ลางปี 2556 
 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจ านวน 471 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 44 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลจากความเช่ือมัน่ของนกัท่องเที่ยวต่อการเมืองไทย ประกอบกบัการฟืน้ตวัของการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ท าให้อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาวะอทุกภยัในเขตรอบนอก
ของกรุงเทพในปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ ท าให้รายได้
จากการให้เช่าและบริการจากเดิม 713 ล้านบาท เป็น 775 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัปี 2554 เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 304 
ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 65 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของโครงการ อาคาร
ส านกังานสาทร สแควร์ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจ านวน 921 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน จ านวน 146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบริการ
ของโครงการ อาคารส านกังานสาทร สแควร์ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้
เช่าและบริการจ านวน 449 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 2 
  
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เพียงจ านวน 0.85 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 0.39 
ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2 ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 22 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จ านวน 0.59 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีรายได้จาก
กิจการสนามกอล์ฟจ านวน 10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลง
ร้อยละ 16  
 
โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ ตัง้แตปี่ 2554 – 2556 และงวดหกเดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 มีดงันี ้

 

ธุรกิจ 
อัตราก าไรขัน้ต้น 

ปี 2554 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 ม.ค.–มิ.ย. 57 
การขายอสงัหาริมทรัพย์ 34% 24% 22% 33% 
การให้เชา่และบริการ 21% 25% 33% 36% 
กิจการสนามกอล์ฟ 52% 49% 44% 33% 
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ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 
ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้ ซึ่งต้นทนุดงักลา่วรวม
การกลบัรายการการด้อยค่าสินทรัพย์จ านวน 8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ โดยรวมอตัราส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ลดลง เป็นเพราะต้นทนุคา่ก่อสร้างลดลง ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 636 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 75 ของรายได้ ซึง่ต้นทนุดงักลา่วรวมการกลบัรายการการด้อยคา่สนิทรัพย์จ านวน 12 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 1 ของรายได้ แต่อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการบ้านจดัสรรเพิ่มขึน้ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 
ของรายได้  แตอ่ตัราสว่นต้นทนุตอ่รายได้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีต้นทนุในการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคของโครงการบ้าน
จดัสรรเพิ่มขึน้ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 543 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  67 ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2556 ที่ร้อยละ 77 ซึ่ง
เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการใหมท่ี่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่โครงการเดิม 
 
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจ านวน 372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้ อตัราสว่นเพิ่มขึน้จากปี 
2553 เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการให้เช่าและบริการ ส าหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ เนื่องจากโครงการ
ดงักลา่วเร่ิมให้บริการตัง้แตป่ลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจ านวน 578 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้ อตัราสว่นเพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลจากต้นทนุของโครงการ อาคารส านกังาน
สาทร สแควร์ ทัง้นี ้ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่น บริษัทเร่ิมรับรู้ต้นทนุดงักลา่วโดยเฉพาะคา่เสือ่มราคาและคา่เชา่ที่ดนิ ใน
กลางเดือนกนัยายน 2554 เนื่องจากโครงการดงักลา่วได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและ
บริการจ านวน 621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้ และส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ 
มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจ านวน 286 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการ ลดลงจาก
งวดเดียวกนัของปี 2556 ที่ร้อยละ 68 อตัราสว่นลดลงสว่นใหญ่เป็นผลจากอตัราการให้เช่าของโครงการ อาคารส านกังาน
สาทร สแควร์ ท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีต้นทนุคา่บริการเพิ่มขึน้เฉพาะสว่นของต้นทนุแปรผนัตามอตัราสว่นการให้เช่า ต้นทนุคงที่
และคา่เสือ่มราคาไมไ่ด้ปรับเพิ่มมาก  
 
ต้นทุนจากกิจการสนามกอล์ฟ  
ในปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 11 ล้าน
บาท 12 ล้านบาท 13 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 48 ร้อยละ 51 ร้อยละ 56 และร้อยละ  67 ของ
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟในแตล่ะปี  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ปี 2554 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 
เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายทางการตลาดลดลง โดยเฉพาะโครงการบ้านจดัสรรโครงการแกรนด์ โมนาโค และโครงการโกลเด้น 
เฮอริเทจ เนื่องจากใกล้จบโครงการ ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 
จ านวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการ อาคาร
ส านกังาน สาทร สแควร์ ที่ใช้จ่ายเป็นคา่นายหน้าของการจดัหาผู้ เช่ารายใหม ่ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขาย
จ านวน 45  ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการ
ขายของโครงการ อาคารส านกังาน สาทร สแควร์ ที่จดัหาพนกังานของบริษัท ท าหน้าที่แทน และลดค่านายหน้าในการจดัหา
ผู้ เช่ารายใหม ่ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 88 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 437 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของภาษี
ธุรกิจเฉพาะและคา่ธรรมเนียมในการโอน ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายบ้าน และการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการ
จดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิดขายโครงการใหมใ่นระหวา่งงวด 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ปี 2554 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 420.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2553 จ านวน 
125.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เนื่องจากประมาณการประกนัค่าเช่าลดลงจ านวน 54.91 ล้านบาท และปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายลดลงส าหรับประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 23.76 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 686.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 266.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 63 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 164.88 ล้านบาท ค่าเผ่ือการลดมลูค่า
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สนิทรัพย์จ านวน 46.35 ล้านบาท ภาษีโรงเรือนจ านวน 13.86 ล้านบาท จากการให้เช่าในอาคารสาทรสแควร์ที่เพิ่มขึน้ และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นจ านวน 8.78 ล้านบาท เนื่องจากโอนบ้านและที่ดินมากขึน้ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการ
บริหาร 561 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2555 จ านวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 101 ล้านบาท ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
จ านวน 40 ล้านบาท ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจ านวน 34 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดัการลดลง จากการเลิกใช้บริการ
บริษัทนายหน้าในการหาผู้ เช่าอาคาร จ านวน 14 ล้านบาท และคา่บริการดแูลสาธารณปูโภคสว่นกลางของหมู่บ้านจดัสรร
ที่ทยอยสง่มอบให้นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรรดแูลที่บนัทึกเป็นค่าซ่อมแซมดแูลรักษาลดลงจ านวน 17 ล้านบาท แต่มีการตัง้
ส ารองหนีส้งสยัจะสญูในสว่นเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับแก่บริษัทร่วมแหง่หนึง่จ านวน 96 ล้านบาท ส าหรับงวด 6 เดือน
สิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 229 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
จ านวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เกิดจากเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน 
จ านวน 31 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึน้ของพนกังาน เพื่อรองรับการขยายตวัของกิจกรรมของบริษัท และการลดการจ่าย
คา่จ้างบริหารลง 9 ล้านบาท ซึง่ลดลงตามสดัสว่นของก าไรจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่ลดจาก
ผลกระทบการทอ่งเที่ยวที่ซบเซาในคร่ึงปีแรก  และการลดการตัง้ส ารองความเสยีหายจากคดีความ 6 ล้านบาท 
 
ต้นทุนทางการเงนิ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 54 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจาก
ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ส าหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ เป็นผลจากบริษัทหยดุการรับรู้ดอกเบีย้จ่ายเป็นสว่นหนึ่งของ
มลูคา่การก่อสร้าง เนื่องจากโครงการดงักลา่วก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุทาง
การเงินจ านวน 286 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 113 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน  รวมทัง้เป็นผลจากการท่ีบริษัทรับรู้ดอกเบีย้จา่ยของโครงการอาคารส านกังาน สาทร สแควร์ เป็นคา่ใช้จ่าย  
ขณะที่ปีก่อนบริษัทบนัทกึดอกเบีย้จ่ายเป็นต้นทนุโครงการจนถึงกลางเดือนกนัยายน 2554 เนื่องจากโครงการดงักลา่วได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จตัง้แต่กลางเดือนกันยายน 2554 ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 249 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2555 จ านวน 37 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเ งิน  เป็น
ผลจากการท่ีบริษัทเจรจาขอปรับลดอตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินเดิม และเปลีย่นแปลงสถาบนัการเงินผู้ ให้เงินกู้ ไปยงั
ผู้ให้กู้ที่ให้อตัราดอกเบีย้ที่ต ่ากวา่ ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุ ณ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินจ านวน 89 
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม 
รวมถึงการบนัทกึสว่นของเงินกู้ยืมใหมเ่ป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุการพฒันาโครงการ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 253 ล้านบาท  ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิหลงัปรับปรุงตามมาตรฐาน
การบญัชีใหม่จ านวน 620 ล้านบาท (ตามรายงานเดิม 667 ล้านบาท) และในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 
454 ล้านบาท ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 332 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 495 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 304 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2556 โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 27 เพิ่มขึน้
จากติดลบร้อยละ 20 ส าหรับงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย ประกอบกบัการควบคมุ
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ  
 
ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม  
ปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,697 ล้านบาท (จากเดิม 11,593 ล้านบาท) โดยผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มในส่วนลกูหนี ้
การค้า จากการปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 15 เร่ือง ”สิ่งจูงใจสญัญาเช่าด าเนินงาน” แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อนลดลงจ านวน 986 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์สว่นใหญ่ในการพฒันา
โครงการตา่งๆ ดงันี ้
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 อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาสทุธิ จ านวน 656 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี
ก่อนประมาณ 378.57 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลจากการโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการบ้านจดัสรร โดยเฉพาะโครงการ
โกลเด้น เฮอริเทจ และโครงการ แกรนด์ โมนาโค 

 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สทิธิการเช่า และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนสทุธิ จ านวน 7,999 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
68 ของสนิทรัพย์รวม ลดลงจากปีก่อน 124 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าโครงการแกรนด์ 
โมนาโค เฟส 2  

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ จ านวน 1,692 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ลดลงสทุธิจากปี
ก่อนประมาณ 36 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการตดัคา่เสือ่มราคา 

 รายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจ านวน 600 ล้านบาท 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นรวมในปี 2555 จ านวน 148 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 

19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตหุลกัมาจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ช าระเกินของบริษัทยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,580 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 883 ล้านบาท โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จ านวน 1,227 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้ลงทนุ
ซือ้ที่ดินเพิ่มใหม่จ านวน 5 โครงการ สว่นสินทรัพย์หลกั อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สิทธิการเช่า สินทรัพย์จัดประเภท
เป็นถือไว้เพื่อขาย และสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ มีจ านวน 7,808 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากปีก่อน 191  ล้านบาท สาเหตุหลกัจากการตดัค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
จ านวน 100 ล้านบาท จากการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุของบริษัทร่วม 
 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 13,635 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน  
3,945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีจ านวน 9,691 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 71 ของสนิทรัพย์รวม ทัง้นี ้สาเหตทุี่มลูคา่ของสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 1,056 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาจ านวน 1,542 ล้าน
บาท จากการจดัซือ้ที่ดินในโครงการใหม่เพิ่มขึน้ในระหว่างงวด และการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 234 
ล้านบาท จากเงินจ่ายลว่งหน้าให้แก่ผู้ รับเหมาหลกัในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ในขณะที่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
ลดลงจ านวน 801 ล้านบาท จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการหลกัของบริษัทฯ (ที่ดินบนถนน
รามค าแหงและท่ีดินในจงัหวงัเชียงราย) รวมถึงการจดัประเภทสนิทรัพย์ใหมเ่ป็นถือไว้เพื่อขาย 
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 5,757 (จากเดิม 5,562.43 ล้านบาท) โดยผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มใน
สว่นหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 206 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อนหนีส้ินรวม
ลดลงจ านวน 231 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้า เงินประกนัผลงานผู้ รับเหมาสร้างอาคารสาทร 
สแควร์ ที่ครบก าหนดจ่ายคืน เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลงจากการโอนบ้าน และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น และเพิ่มขึน้จาก
การประมาณการหนีส้นิจากคดีความ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินรวม 6,693 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 936 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,051 ล้านบาท เพื่อใช้สนบัสนนุการ
พฒันาโครงการบ้านจดัสรร  ในสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง จ านวน 1,100 ล้านบาท  โดย
บริษัทฯ ใช้เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 865 ล้านบาท เพื่อจ่ายช าระ โดยให้สอดคล้องกบัแผนการรับเงิน
จากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะครบก าหนดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 และแผนการจ าหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัในปี 2557 ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผน บริษัทฯ จะต้องเจรจาหาแหลง่เงินกู้ ระยะ
ยาว เพื่อจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้นีต้อ่ไป และเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 93 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึน้ของงานพฒันาโครงการ
บ้านและคา่ก่อสร้างบ้าน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 6,302 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 1,458 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของหนีส้นิรวม ในขณะที่หนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจ านวน 4,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 
ของหนีส้ินรวม ซึ่งหนีส้ินรวมที่ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2556 ร้อยละ 6 หรือ 391 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการจ่าย
ช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 516 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในสว่นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ านวน 6,161 ล้านบาท (จากเดิม 6,251 ล้านบาท) โดย
ผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มในสว่นขาดทนุสะสม ซึง่เป็นผลสทุธิจากการบนัทกึขาดทนุลดลงจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าเพิ่ม 
จากการปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ”สิง่จงูใจสญัญาเชา่ด าเนินงาน” และขาดทนุเพิ่มขึน้จาก
การบนัทกึคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้จากหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 “ภาษี
เงินได้” แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ลดลงสทุธิจากปีก่อน เป็นจ านวน 701 ล้านบาท อนัเป็นผลจาก
การขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในปี 2555 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในสว่นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน 6,132 ล้านบาท ลดลงสทุธิจากปีก่อน เป็นจ านวน 
294 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการขาดทนุที่เกิดขึน้ในปีนีจ้ านวน 430 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
จากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 401 ล้านบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 7,585 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,453 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จาก ณ สิน้ปี 2556 เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่มีก าไรสทุธิ และผลจากการจดทะเบียนเพิ่มทนุใหม่
จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 1,085 ล้านบาท 
 
สภาพคล่อง  
ปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 93 ล้านบาทซึ่งลดลง 290 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่ลดลง  เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการเปิดขายโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติมจากเดิมอีกทัง้กิจการมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างอาคารส านกังานสาทรสแควร์เพื่อให้แล้วเสร็จและ
พร้อมให้ผู้ เช่าเข้าตกแต่งในช่วงปลายปี ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีที่แล้วถึง 903 ล้านบาท โดย
สาเหตหุลกัมาจากการเข้าซือ้ที่ดินท่ีตัง้อาคารแอสคอทเพื่อให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดิน จากเดิมที่บริษัทยอ่ยเป็นเพียงผู้ เช่า
ที่ดิน และการลงทนุก่อสร้างโครงการอาคารส านกังานสาทรสแควร์และพระราม 4 รวมถึงบริษัทฯ ไมไ่ด้มีเงินสดรับจากการ
ขายที่ดินเปลา่ส าหรับโครงการท่ียงัไมไ่ด้พฒันา เช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้
จากปีที่ผา่นมาเป็นจ านวนเงิน 1,453 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2554 บริษัทได้ออกขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้น เป็น
จ านวน 504,065,655 หุ้น ที่ราคา 3 บาท ตอ่หุ้น และ 1 หุ้นสามญั คิดเป็นมลูคา่ 1,512 ล้านบาท 
 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน จ านวน 84 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถโอนบ้าน
ได้มากขึน้กว่าปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมยงัสงูอยู่ ด้านเงินสดรับจากธุรกิจให้เช่าจากโครงการอาคาร
ส านกังานสาทร สแควร์ยงัเป็นช่วงเร่ิมต้น  คา่ใช้จ่ายทางการตลาดในการได้ผู้ เช่ายงัคงสงูเช่นเดียวกนั  รวมทัง้การจ่ายเงิน
เพื่อยตุิคดีความ ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจ านวน 190 ล้านบาท เนื่องจากยงัคงมีการลงทนุต่อเนื่องใน
โครงการพระรามสี ่ส าหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจ านวน 326 ล้านบาท โดยสว่นมากเป็นการจ่ายช าระ
ดอกเบีย้  
 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน จ านวน 991 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มใน
โครงการบ้านจดัสรรใหม่จ านวน 5 โครงการ ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจ านวน 88 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ ยงัคงมีการลงทนุในอปุกรณ์ ส าหรับงานก่อสร้างแบบบ้านใหม่ การปรับปรุงอาคารให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทนุ และลงทนุเพ่ิมในลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ส าหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจ านวน 1,023 ล้านบาท 
โดยหลกัเป็นการกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้สทุธิ 815 ล้านบาท และได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวน 424 ล้านบาท แตจ่่ายช าระดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมไป 227 ล้านบาท 
 
ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในการด าเนินงานจ านวน 1,484 
ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการใช้ไปในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาจ านวน 1,542 ล้านบาท และกระแสเงิน
สดได้มาจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 965 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้
เพื่อขายจ านวน  1,084 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
จ านวน 94 ล้านบาท ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 607 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดรับ
จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 1,085 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายช าระ
คืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินสทุธิ 387 ล้านบาท 
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5. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี   - 
 
6. รายชื่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2557 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นลา่สดุ) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อม
อาคารส านกังาน สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตีซึ่งกระท าในนาม
ของทรัสต์ และวาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิให้ GOLD จองซือ้หนว่ยทรัสต์ มีดงันี ้ 

 รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอืในบริษัทฯ ความสัมพนัธ์ จ านวนหุ้น % 
1. บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 912,829,675 55.73 เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท เลศิ

รัฐการ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ขายสนิทรัพย์แก่ 
ทรัสต์ที่ GOLD ประสงค์จะเข้าจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ 

 
7. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ราคาประเมินสนิทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระตอ่สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้อง
บริษัทฯ อนัได้แก่ 1) สนิทรัพย์ของ KLAND (โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัในแนวราบ ซึ่ง KLAND อยู่
ระหว่างด าเนินโครงการ) 2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และ
กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินอ่ืนๆ ของโครงการปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของบริษัทย่อยของ UV และ 3) สิทธิการเช่าที่ดิน
พร้อมอาคารส านกังาน สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาว
เวอร์ ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในเอกสารแนบ 4 
ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

บริษัทฯ แต่งตัง้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้
ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของการเข้าท ารายการ
ได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในครัง้นี ้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมี
ความเห็นโดยสรุปดงันี ้
 
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการซือ้หุ้น KLAND  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสมและผู้ ถือหุ้นควรลงมติอนุมตัิ 
เนื่องจากการเข้าท ารายการดงักลา่ว จะสง่ผลให้ GOLD เป็นผู้ ถือหุ้นใน KLAND ในสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND และมีอ านาจควบคมุใน KLAND ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทนุ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการประเภทที่อยูอ่าศยัในแนวราบที่ตัง้อยูใ่นท าเลที่มีศกัยภาพสงู และสอดคล้องตาม
แผนธรุกิจของ GOLD  อีกทัง้ จากผลการด าเนินงานของ KLAND ในอดีตที่ผ่านมา KLAND มีการเติบโตของรายได้
จากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์เดิม และการพฒันาโครงการใหม่ ท าให้ KLAND สามารถทยอยรับรู้รายได้ 
และมีผลก าไรสทุธิอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ดงันัน้ การเข้าลงทนุในหุ้ นสามญั KLAND ซึ่งปัจจุบนัมีโครงการที่
ด าเนินการอยู่ 5 โครงการ น่าจะท าให้ GOLD ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทนุในครัง้นี ้นอกจากนี ้
ราคาเสนอซือ้ขายหุ้นสามญั KLAND ที่ 2.00 บาทต่อหุ้นนัน้ ยงัต ่ากว่าราคาหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระโดยใช้วิธีสว่นลดกระแสเงินสด ซึง่อยูร่ะหวา่ง 2.09 – 2.17 บาทตอ่หุ้น ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2557 และราคาซือ้
ขายหุ้น KLAND ดงักลา่วยงัเป็นราคาเดียวกนัส าหรับผู้ ถือหุ้น KLAND ทัง้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั และไม่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั GOLD ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระความเห็นวา่ ราคาซือ้ขายหุ้น KLAND ที่ 2.00 บาท
ตอ่หุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม 
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รายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์กรณีการให้เช่าช่วงสทิธิการเช่าโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและผู้ ถือหุ้ นควรลงมติ
อนมุตัิ  เนื่องจากภายหลงัการเข้าท ารายการ GOLD และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั สามารถน าเงินที่ได้รับไป
ช าระคืนหนีส้ินที่+เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์โครงการสาทร สแควร์ (ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัท นอร์ท สาธร 
เรียลตี ้จ ากดั มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,798 ล้านบาทและจาก GOLD จ านวน 936 ล้านบาท) เพื่อให้ 
GOLD และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั สามารถลดต้นทนุทางการเงิน (ปี 2556 ดอกเบีย้จ่ายของบริษัท นอร์ท 
สาธร เรียลตี ้จ ากดั เท่ากบั 179 ล้านบาท) ซึ่งจะช่วยสง่ผลให้ GOLD มีสภาพคลอ่งทางการเงินโดยรวมดีขึน้ และ
เพิ่มศกัยภาพในการบริหารกิจการให้สอดคล้องตามแผนการขยายธุรกิจในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ  
ซึง่คาดวา่จะท าให้ GOLD มีรายได้และผลประกอบการดีขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อ GOLD และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
นอกจากนี ้มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนขัน้ต ่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงักลา่วในจ านวนไม่
ต ่ากว่า 5,500 ล้านบาทนัน้ อยู่ในช่วงมลูค่ายุติธรรมตามการประเมินโดยวิธีสว่นลดกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ระหว่าง  
5,190 – 5,700 ล้านบาท ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 
 
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรณีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและผู้ ถือหุ้ นควรลงมติ
อนมุตัิ  เนื่องจากการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของ GOLD จะช่วยสนบัสนุนให้การระดมทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ GOLD สามารถพฒันาโครงการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันและ
ระดมทุนผ่านทรัสต์ได้ในอนาคต รวมถึงการมีโอกาสสร้างรายได้เงินปันผลรับจากการถือหน่วยทรัสต์ และรายได้
คา่บริการจากการเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ นอกจากนัน้ มลูค่าของสิทธิการเช่าโครงการปาร์คเวนเชอร์ที่จะให้เช่าช่วง
แก่ทรัสต์ ในจ านวนไมต่ ่ากวา่ 2,700 ล้านบาทนัน้ อยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรมตามการประเมินโดยวิธีสว่นลดกระแสเงิน
สด ซึง่อยูร่ะหวา่ง 2,460 – 2,710 ล้านบาท ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 เมื่อพิจารณารวมกบัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิการ
เช่าโครงการสาทร สแควร์ ตามการประเมินโดยวิธีสว่นลดกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ระหว่าง 5,190 - 5,700 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิการเช่ารวมทัง้สองโครงการอยู่ระหว่าง 7,650 – 8,410 ล้านบาท (โดย
ร้อยละ 30 ของมลูค่ายตุิธรรมของสิทธิการเช่าทัง้สองโครงการอยู่ระหว่าง  2,295 – 2,523 ล้านบาท) และไม่เกิน
จ านวน 3,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการบริษัทของ GOLD มีมติให้เข้าลงทนุ ทัง้นี ้มลูค่าสดุท้ายที่ทรัสต์จะเสนอซือ้
สทิธิการเช่าช่วงของโครงการสาทร สแควร์ และ โครงการปาร์คเวนเชอร์นัน้ จะขึน้อยู่กบัราคาเสนอขายสดุท้ายของ
หนว่ยทรัสต์ของทรัสต์ ซึง่เป็นไปตามกลไกและความต้องการของตลาด (Book Building) 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสต์สามารถระดมทนุได้เป็นจ านวนสงูกว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทมีมติ
อนมุตัิไว้ (ไมต่ ่ากวา่ 5,500 ล้านบาท ส าหรับโครงการสาทร สแควร์ และไม่ต ่ากว่า 2,700 ล้านบาท ส าหรับโครงการ
ปาร์คเวนเชอร์) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่เงินท่ีทรัสต์จะได้รับจากการระดมทนุในครัง้นี ้ควรจะมีการปันสว่น
มลูค่าของโครงการทัง้สองแห่งอย่างเหมาะสมและยตุิธรรมตามช่วงอตัราส่วนของมลูค่ายุติธรรม  (สดัส่วนมลูค่า
โครงการสาทร สแควร์ ต่อโครงการปาร์ค เวนเชอร์) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.92 -2.32 ต่อ 1.00 เท่า นอกจากนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ราคาจองหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาจองซือ้หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์มีเกณฑ์การก าหนดราคาเป็นไปตามกลไกตลาด และราคาที่ GOLD จองซือ้หนว่ยทรัสต์จะเป็นราคาตลาด
เช่นเดียวกนักบัผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 
ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

เอกสารดงักลา่วปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 9 ของหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ ระบุถึงความ

สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าท ารายการกับ
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
ข้อมลูดงักลา่วปรากฏในข้อ 12 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการซือ้หุ้น 
KLAND และในข้อ 11ของสารสนเทศรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เก่ียวโยงกนั กรณีการ
เข้าท าธุรกรรมกบัทรัสต์ 

 
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือกรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามข้อข้างต้น 
ไม่มี  คณะกรรมการตรวจสอบและ /หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 
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ท่ี GOLD 2557/071 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี  24  พฤศจิกายน 2557 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557   ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10550   ในวนัองัคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 เวลา 
14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบยีบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ64  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  
2. นายอดุม  พวัสกลุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ63  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในก  ารมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  www.goldenlandplc.co.th 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ 
ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนี ้ ทัง้นีเ้พื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชมุ  

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 ( นายธนพล  ศริิธนชยั ) 
 ประธานอ านวยการ 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ีมา
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายชายน้อย  เผ่ือนโกสุม       
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ : 64 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท การบริหาร   

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 11 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ  

-  บริษัท ไออาร์พีซ ี จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 รักษาการ ผู้อ านวยการ 

-  สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี -   
ประสบการณ์ 
 2553 – 2556    ท่ีปรึกษา 

 -  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
 2553 – 2555   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                             -   สถาบนัสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 2551 – 2553  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

 -  บริษัท ปตท อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 -  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 2550 – 2551  กรรมการผู้จดัการใหญ่   
 -  บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน)  

       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 -  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557) : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
        การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ 
        การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี - 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายอุดม  พัวสกุล           
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ  
 กรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 63 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  รัฐศาสตร์  สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program  (DCP 109/2551)) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 - ไม่ม ี- 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 11 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี-  
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์ 
 20 ต.ค. 2555 – 2556   ประธานกรรมการ   

-  บมจ. ทีโอที 
 20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555 อธิบดีกรมโยธาธิการ  

-  กระทรวงมหาดไทยและผงัเมือง  
 13 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551 ผู้ว่าราชการจงัหวดั  

-  กระทรวงมหาดไทย อทุยัธานี  
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2557) : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
        การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชมุโปรดน าหนงัสือนดัประชมุ ใบ
ลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตั ว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 
 

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
หากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenlandplc.co.th  และโปรดน า
ใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้  
(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัจนัทร์ท่ี 8 ธันวาคม 2557 หรือก่อน
เวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เร่ิมประชมุ   
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขท่ี 98  ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10550  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั่วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น      

ซึง่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

http://www.goldenlandplc.co.th/
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(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานท่ีประชุม    
สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข    กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะบญัชีของบริษัท 

  
 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบั

จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วันท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพื่อทราบ  เพื่ออนมุัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และ
จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  และจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจาก

ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 
  
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี
ช าระได้แล้วทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์

ประชมุ  ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญั
หรือวิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
วนักอ่นการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 32. ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินการประชมุให้เป็นตามล าดับระเบียบวาะท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  

เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

  
 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
  
 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไป
ยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได้  การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนดไว้  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกนั  เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบชุื่อผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

  
ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชมุ  ชัน้ 8  
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม   
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร : 02 620 6200 

Meeting Room , 8th Floor,  

Sathorn Square Office Tower 

98 North Sathorn Road, Silom,  

Bangrak, Bangkok 10500 

Tel : 02 620 6200 

สาทร สแควร์ 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ศาลาแดง 

MRT สถานีสีลม 

สวนลุมพินี 

MRT สถานีลุมพนีิ 

BRT สาทร 

ถน
นน

รา
ธิว

าส
รา
ชน

คริ
นท

ร์ 

SILOM RD. 

สถานีรถไฟฟ้า 
BTS ช่องนนทรี 

ถนนสาทร 

สวนลุมพินี 

อาคารสาทร สแควร์ 
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

ถนนสีลม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที ่  
วนัท่ี             เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2557 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 1.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 
ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 

 
 2.              อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                         . 

ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                หรือ 
 

 3. นายชายน้อย   เผือ่นโกสมุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

 
 4. นายอดุม  พวัสกลุ             อาย ุ  63 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 

ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ปรระชุม  ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ  ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
   
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  
  
หมายเหต ุ ผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
                 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

1/1 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  1.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                   หรือ 
 
  2.                อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                      . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                    หรือ 
 

 3. นายชายน้อย   เผือ่นโกสมุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ  
  ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500 หรือ 
 

 4. นายอดุม  พวัสกลุ             อาย ุ  63 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ      
ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500 หรือ 

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557 ในวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ประชุม  ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์   
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) (“KLAND”) 

จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือใน
จ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 

1/3 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
(“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน ส่ิงปลูก
สร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่งกระท า
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ี
เห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

 (..............................................................................) 

  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

 

(..............................................................................) 

  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

  

 

   

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................)  

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ในวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่พึงจะเลื่อน
ไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
 

เขียนท่ี                      . 
วนัท่ี            เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน). 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

  1.                 อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                     .    
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                  หรือ 
 
  2.                 อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                     . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                  หรือ 
 
 3. นายชายน้อย   เผือ่นโกสมุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ    .       

 ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 
 
 4. นายอดุม  พวัสกลุ             อาย ุ  63 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ    .      

ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557  ในวนัองัคารท่ี 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) (“KLAND”) 

จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือใน
จ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
(“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน ส่ิงปลูก
สร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่งกระท า
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

 (.........................................................................) 

  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

(.........................................................................) 

  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................................)  

   

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (.........................................................................)  

  

หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2 หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ในวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   หรือที่พึงจะเลื่อน
ไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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