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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 ครั้ งที่ 21
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21
เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุมวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพือ่ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 20 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2556 และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th
แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ครัง้ ที่ 20 ที่จดั ขึน้
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของบริ ษัทฯ
ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2556 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่าคณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรั บ งบการเงิ น ประจ าปี สิ น้ สุด ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2556 ซึ่ง ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของบริ ษั ทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2556
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าการ
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุน
สารองต่างๆ ทัง้ หมดของงบการเงิน รวมในแต่ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 บริ ษั ทฯ มี ผ ล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ 706,902,027 บาท (เจ็ดร้ อยหกล้ านเก้ าแสนสองพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้ วน) และมียอด
ขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือ 1,621,534,606 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยยี่สิบเอ็ดล้ านห้ าแสนสามหมื่นสี่
พันหกร้ อยหกบาท)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ขาดทุนสุทธิ (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
อัตราในการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

ปี 2556
706,902,027
12,678,706,610
-

ปี 2555
337,349,138
11,341,477,240
-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึง่ เป็ นข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผ ล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้มีอานาจ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้มีอานาจ และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท สาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2556 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้ เสีย ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการผู้มีอานาจ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ)
2. นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการผู้มอี านาจ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ)
3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ (กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ)
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า บุค คลดั ง กล่ า วข้ า งต้ นเป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ และทางการที่ เกี่ยวข้ อง โดยประวั ติย่อและข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อ
ของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็ น คณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ของคณะกรรมการบริ ษั ทในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2557 ดังนี ้
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคลล
ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบ
รายเดือน
แทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
20,000
20,000
10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
22,000
18,000
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับวงเงินที่ได้ เสนอในปี 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ได้ อนุมตั ิกาหนดวงเงินดังกล่าวไว้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ด้ วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ จ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการในปี 2556 รวมเป็ นเงินจานวน 3,328,000 บาท (สามล้ านสามแสนสองหมื่นแปดพัน
บาทถ้ วน)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 35 กาหนดให้ ที่ ป ระชุม สามัญผู้ถื อหุ้นแต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญชี และกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจาปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2557 และได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรื อ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็ นผู้สอบ
บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาปี 2557 เนื่องจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด เสนอราคาค่าบริ การสอบบัญชี ที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตของงาน โดย
ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย 16 บริ ษัท มีจานวนรวม 3,700,000 บาท (สามล้ านเจ็ดแสน
บาทถ้ วน) ทัง้ นี ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ติดต่อกันมาแล้ ว 8 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เกี่ย วข้ อ งกับ บุคคลดังกล่ าวแต่อย่ างใด จึงมีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2557 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 ได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี 2557 ซึง่ เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีประสบการณ์และความต่อเนื่องใน
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 และ/หรือ
2. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
และแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีประสบการณ์และความต่อเนื่อง
ในการตรวจสอบบัญชี ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางสาวนภาพร
สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4794 และ/หรือ
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802
ให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่ง มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญ ชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2555 - 2556 และ ปี 2552
ส่วนนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2556 และนางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556
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2. กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
350,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
630,000
บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย
2,720,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
3,700,000
บาท
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2553 ถึงปี 2556 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท

รายการ
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
ค่าบริการ IFRS convergance
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่าสอบบัญชีและบริการอื่น

2556
3,700,000
3,700,000

2555
4,000,000
390,000
85,550
4,475,550

2554
4,300,000
390,000
37,000
4,727,000

* ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริ ษัท โดยมีคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ 100,000 บาท

นอกจากนี ้ ยังมีค่าบริ การอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กบั บริ ษัทในเครื อ ของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด ดังนี ้
หน่วย : บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
บริษัท สานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด
รวม

2556
-

2555
363,800
363,800

2554
45,180
45,180

หมายเหตุ : บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด และบริ ษัท สานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จากัด เป็ นคนละนิติบุคคลกับ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และขอบเขตงานที่ให้ คาปรึกษาดังกล่าวไม่ซ ้าซ้ อนกับงานด้ านการสอบบัญชี

จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ (ที่ดินรามคาแหง) ให้ แก่ บริ ษัท สิริทรั พย์
พัฒนา จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะขายที่ดินจานวน 35 โฉนด เนื ้อที่รวม 31–0–70 ไร่ พร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ างจานวน 11 รายการ และพื ้นที่ส่วนที่ปรับปรุ งพัฒนาอื่นๆ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ ให้ แก่ บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด (“สิริทรัพย์พฒ
ั นา”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคา 980.00 ล้ านบาท โดยรายละเอียดการเข้ าทารายการปรากฏในสารสนเทศรายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ทฯ เนื่อ งจากบริ ษั ทฯ จะได้ รับ เงิ นสดจากการขายสิ นทรั พย์ ที่ มิไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการ
ใหม่ๆ ในทาเลอื่นที่มีศักยภาพในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน นอกจากนี ้ ราคาในการขายที่ดิน
ดัง กล่ าว เป็ นราคาที่สูงกว่า มูล ค่า ตามบัญชี และสูง กว่ ามูลค่ าตลาดของที่ดิ นที่ ประเมินโดยผู้ประเ มินค่ า
สินทรัพย์อิสระ
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย (นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี)
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ จะได้ รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั จานวน 980.00
ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการดาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทาเลอื่นที่มีศกั ยภาพในการ
สร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าว เป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินค่าสินทรัพย์อิสระ
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว โดย
บริษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อจัดทาความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้ าทารายการดังกล่าว เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ซึง่ รายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43 ว่ าด้ วยตราสาคัญของบริษัท
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นบริ ษั ท มหาชนจ ากัด แล้ ว แต่ ยัง ไม่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขชื่อในตราสาคัญของบริษัทฯ จาก “บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด”
เป็ น “บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)” ดังนัน้ จึงต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43 ว่าด้ วยตราสาคัญของบริ ษัทฯ เพื่อจะได้ ยื่น
ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด ขอจดทะเบียนตามมาตรา 31 วรรคสอง ต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขชื่อในตรา
สาคัญของบริ ษัทฯ จาก “บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ” เป็ น “บริ ษัท แผ่นดินทอง
พร็ อ พเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)” โดยอนุมัติให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บท
เพิ่มเติม ข้ อ 43 ว่าด้ วยตราสาคัญของบริษัทฯ และจะได้ ยื่นต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด ขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 31 วรรคสอง ต่อไป
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจาณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือ หุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครั ง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21
เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12:00 น.
อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ ส่งมาตามเอกสารแนบ12 หรื อ
สามารถ Download หนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือ หุ้นเป็ นผู้ล งทุน
ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ ให้ คั ส โตเดี ย น ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น)
ได้ ที่
www.goldenlandplc.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20)
ของ
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
_____________________________________
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรรมการบริษทั ที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 8 ท่ าน
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
2. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
4. นายธนพล ศิริธนชัย
5. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
6. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
7. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
8. นายอุดม พัวสกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอานวยการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ฝ่ ายบริหารที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 ท่ าน
1. นายแสนผิน สุขี
2. นายกาพล ปุญโสณี
3. นายวิทวิส คุตตะเทพ

กรรมการผู้จดั การสายงานโครงการที่อยู่อาศัย
เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

ผู้สอบบัญชีท่เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 4 ท่ าน (ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นายคริส ดอลตัน
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
4. นางสาวกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
นายชาคริต ปารมีดิเรกลาภ

บริษัท สยามอินเตอร์ เนชันแนล ลีกลั แอดไวซอรี่ จากัด

เริ่มประชุม
คุณวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้
ถือ หุ้ น ที ่ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม และแถลงว่า การประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้ น ป ระจ าปี ครั ง้ ที ่ 20/2556 ในวัน นี ้ เป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้อง
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ รวมทังเรื
้ ่ องอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
บริษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 และกาหนดให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2556
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เอกสารแนบ 1
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 98 ท่าน
และโดยการมอบฉันทะ จานวน 72 ท่าน รวมผู้เข้ าประชุมทั ้งสิ ้น 170 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั ้งสิ ้น จานวน 962,791,098 หุ้น
เท่ากับร้ อยละ 84.84175 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทีย มกัน ก่อน
การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอวาระการประชุม สาหรับ การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด โดย
ผ่านทาง website ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ก่อ นเริ่ ม การประชุม ประธานกรรมการได้ ก ล่า วแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร ผู้ส อบบัญ ชี และที่ป รึก ษา
กฎหมาย ที่เข้ าร่ วมประชุม จากนั ้น จึงได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ธนพล ศิริธนชัย ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ขอสรุ ปวาระนั ้นๆ ว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสีย ง กาเครื ่ อ งหมายกากบาทลงในช่อ งไม่เ ห็น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสีย งในบัต ร
ลงคะแนน และยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนามานับคะแนน
 วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงมติ เนื่องจากเป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
 วาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี
2556 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใส โดยใช้ หลักเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดังกล่าวข้ างต้ น
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็ น กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 (ครั ง้ ที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2555
ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ครัง้ ที่ 19 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือบอก
กล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 (ครัง้ ที่ 19) เนื่องจากมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการ
รับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 (ครัง้ ที่ 19) ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (182 ราย)
964,196,698 เสียง
เห็นด้ วย
176 ราย จานวน 927,121,898 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 เสียง
งดออกเสียง
6 ราย จานวน 37,074,800 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

9615485
0.00000
3.84515

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2555
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุณ ธนพล ศิริ ธ นชัย และคุณ สมบูร ณ์ วศิน ชัช วาล เป็ นผู้ ร ายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรั บปี 2555
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงิน ดังต่อไปนี ้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้ รวมของบริ ษัทฯ ในปี 2555 จานวน 1,619 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2554 จานวน 475 ล้ านบาท เป็ น
ผลมาจากรายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที ่เ พิ่ม ขึ ้น โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีร ายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
จานวน 845 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2554 จานวน 263 ล้ านบาท เนื่องจากบ้ านที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างทยอยแล้ วเสร็ จ
และสามารถโอนบ้ านให้ ลกู ค้ าได้ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การในปี 2555 จานวน 713 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2554 จานวน 242 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการเปิ ดให้ บริ การอาคารสาทร สแควร์ เต็มปี ในขณะที่ ปี
2554 เริ่ มเปิ ดให้ บริ การเดือนกันยายน
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ และต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การ ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้ โดย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ในปี 2555 เพิ่มขึ ้นประมาณ 278 ล้ านบาท จากการประเมินค่าความเสียหายคดีความ
จานวน 164 ล้ านบาท และจากการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์อีก จานวน 46 ล้ านบาท รวมทั ้งอื่นๆ นอกจากนี ้ ต้ นทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น เป็ นผลมาจากดอกเบี ้ยสาหรับโครงการ สาทร สแควร์ ตั ้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึง ปี 2555 ที่
นามาคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายทังจ
้ านวน
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานโดยรวม 652 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ยังมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัท
ร่ วม จานวน 1.7 ล้ านบาท และภาษี เงินได้ อีก จานวน 12 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับ ปี 2555 เท่ากับ 667
ล้ านบาท เมื่อ รวมกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากโครงการผลประโยชน์พนักงานอีก จานวน 2 ล้ านบาท จึงเป็ นผลให้
บริ ษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2555 เท่ากับ 664 ล้ านบาท โดยขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมนี ้เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จานวน 610 ล้ านบาท และของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมอีก จานวน 54 ล้ านบาท
ผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น และเมื่อคานวณปรับลดด้ วยจานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิห้ นุ สามัญที่เหลืออยู่ และรวมเงินได้ จากใบสาคัญแสดงสิทธิ จะทาให้ ผลขาดทุน
ต่อหุ้นปรับลดเหลือ 0.44 บาทต่อหุ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมสาหรับปี 2555 เท่ากับ 11,592 ล้ านบาท ลดลงจาก ปี 2554 จานวน 1,090 ล้ านบาท ซึง่ เป็ น
ผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2555 ที่ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 600 ล้ านบาท เนื่องจากมีการนาเงินไป
จ่ายชาระค่าก่อ สร้ าง ซื ้อสินทรัพย์บางส่วนและจ่ายค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน นอกจากนี ้ สินทรัพย์รวมที่ลดลงยังเป็ นผล
มาจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ในปี 2555 ที่ลดลงจากปี 2554 กว่า 378 ล้ านบาท
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หนี ้สิน รวมสาหรับ ปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จานวน 425 ล้ า นบาท เป็ นผลมาจากรายการเจ้ า หนี ้การค้ า
โครงการ สาทร สแควร์ และรายการหนี ้สินหมุนเวียนอื่น ซึง่ เกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินประกันผลงาน
มีการบันทึกขาดทุนสุทธิสาหรับปี ที่ผ่านมา ทาให้ มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้น จานวน 611 ล้ านบาท ดังนั ้น ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมสาหรับปี 2555 เท่ากับ 6,030 ล้ านบาท
คุณธนพล ศิริธนชัย สรุ ปภาพรวมแผนธุรกิจสาหรับบริ ษัทฯ ดังนี ้
ภายหลัง ปิ ดสมุดทะเบีย น บริ ษัท ฯ มีทนุ จดทะเบียน 16,382 ล้ านบาท มีทนุ ชาระแล้ ว ณ วันที่ 28 มีนาคม
2556 จานวน 11,348 ล้ า นบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มีผ้ ูถือ หุ้น ได้ ใ ช้ สิท ธิใ นการแปลงใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
(Gold-W1) เป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 84.9 ล้ านหุ้น ซึง่ จะทาให้ ทนุ ชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว เพิ่มขึ ้นเป็ น 12,157 ล้ านบาท
ธุร กิจ หลัก ของบริ ษ ัท แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ ที ่อ ยู ่อ าศัย ในแนวราบ อาคารส านัก งานและเซอร์ ว ิส
อพาร์ ทเม้ นท์ และทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัท (non-core assets) ได้ แก่ สนามกอล์ฟพานอรามา และที่ดินเปล่า
เช่น ที่ทบั สะแก เชียงราย และกระบี่
รายละเอียดของทรัพย์สินต่างๆ จาแนกออกได้ ดงั นี ้
 โครงการสาทร สแควร์ และโครงการโกลเด้ นแลนด์ บิวดิ ้ง ซึง่ เป็ นอาคารสานัก งานให้ เ ช่า มีพื ้นที่
75,000 ตารางเมตร และ 11,000 ตารางเมตร ตามลาดับ โดยปั จ จุบนั มีผ้ ูเ ช่าแล้ วกว่าร้ อยละ 62
และ 98 ตามลาดับ
 โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล ซึง่ เปิ ดดาเนินการแล้ ว บริ ษัทฯ มีสดั ส่ วนการถือหุ้นร้ อยละ 20 และอีกร้ อยละ
80 เป็ นผู้ถือหุ้นจากประเทศดูไบ โรงแรมประกอบด้ วยห้ องพัก 400 ห้ อง (เปิ ดให้ บริ การแล้ ว) และ
อาคารซึง่ เคยเป็ นสถานฑูตรัสเซียจะนามาพัฒนาเป็ นส่วนหนึ่งของโรงแรมเช่นเดียวกัน โดยคาดว่า
จะสามารถเปิ ดให้ บริ การส่วนนี ้ได้ ในไตรมาส 3 ของปี 2556
 เซอร์ ว ิส อพาร์ ท เม้ น ท์ 2 โครงการ ได้ แ ก่ เมย์แ ฟร์ แมริ อ อท เป็ นทรัพ ย์สินที ่อ ยู่ภ ายใต้ ก องทุน ที่
บริ ษัท ฯ ถือ สัด ส่วนร้ อ ยละ 33 และดิ แอสคอท สาทร บริ ษัทฯ มีสดั ส่ว นการถือ หุ้นร้ อยละ 60 ซึง่
บริ หารจัดการโดยกลุ่มแอสคอท ประเทศสิงคโปร์
 โครงการพระราม 4 เป็ นที่ดินที่บริ ษัทฯ เช่าจากสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ กาลังอยู่
ระหว่างพัฒนาเป็ นอาคารสานักงานและโรงแรม เนื ้อที่ 8 ไร่
 โครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึง่ เป็ นโครงการเดิมของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินขายเพื่อ
ส่งมอบให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2556
 โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เป็ นสนามกอล์ฟ 18 หลุม เนื ้อที่ประมาณ 2,000 ไร่
 ที่ดินรอการพัฒนา ได้ แก่ รามคาแหง และที่ดินเปล่าบริ เวณกระบี่ ทับสะแก และเชียงราย
แผนธุรกิจ 3 ปี ของบริ ษัทฯ คือ ในปี 2556 นี ้ จะเริ่ มจากการปรับพื ้นฐานและโครงสร้ างทางการเงิน โดยจะ
เป็ นการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ และบัญชี รวมถึงการซื ้อที่ดินเพื่อเปิ ดตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในแนวราบเพิ่มขึ ้น สาหรับปี
2557 บริ ษัท ฯ จะทาการปรับปรุ ง Branding และเตรี ยมความพร้ อมด้ า นเงินลงทุน เพื่อรองรับ โครงการซึง่ จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต และสาหรับปี 2558 จะเป็ นปี สาหรับการขยายตลาดให้ เติบโตไปสู่การเป็ นผู้นาด้ านอสังหาริ มทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริ ษัท โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบที่จะเกิดขึน้ ใหม่
ในด้ านการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร บริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นที่จะสร้ างวัฒนธรรมใน 4 ด้ าน ได้ แก่
Good governance
มีธรรมาภิบาลที่ดี
Open minded
เปิ ดรับการสื่อสารและสิ่งใหม่ๆ
Learning organization องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
Driving for excellent
มุ่งมัน่ สู่ความเป็ นเลิศ
รวมเป็ นคาว่า “GOLD”
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เอกสารแนบ 1
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
 คุณยุพาณี วัจนะรั ตน์

: บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขายอสังหาริ มทรัพย์เข้ ากองทุนหรื อไม่

คุณธนพล ศิริธนชัย : มีความเป็ นไปได้ ในกรณีดงั กล่าว โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้ างของ
กองทุนและความพร้ อมของทรัพย์สิน
 คุณวิศาล : โครงการพระราม 4 มีความคืบหน้ าอย่างไร
คุณธนพล ศิริธนชัย : อยู่ระหว่างปรับแผนการดาเนินงาน ซึง่ มีความชัดเจนที่จะพัฒนาเป็ นอาคาร
สานักงาน 2 อาคาร และพัฒนาเป็ นโรงแรมอีก 1 อาคาร โดยจะเริ่ มก่อสร้ างประมาณปลายปี 2556
 คุณวีระ รั กชาติ : บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อนามาใช้ ในการลงทุนหรื อไม่
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล : แหล่งเงินทุนหลักคาดว่าจะมาจากการดาเนินงานปกติ และการพิจารณา
ที่จ ะจ าหน่า ยทรัพ ย์ส ิน ซึง่ เป็ น non-core บางส่ว นออกไป อีก ทั ้งเงินรับ ที ่จ ะได้ จ ากการแปลง
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากผู้ถือหุ้นอีกกว่า 1,500 ล้ านบาท ก็จะทาให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะ
ขยายการลงทุนได้ โดยยังไม่ต้องเพิ่มทุนในขณะนี ้
 ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของที่ตงโครงการบริ
ั้
เวณถนนสาทรและพระราม 4 หรื อไม่
คุณธนพล ศิริธนชัย : ที่ดินดังกล่าวทังหมดเป็
้
นของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ โดย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้เช่า มีกาหนดระยะเวลาการเช่า 30 และมีสิทธิต่ออายุได้ อีก 30 ปี
 คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : บริ ษัทฯ มีการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ให้ เป็ นไปตามมูลค่า
ยุติธรรม (Fair Value) ของทรัพย์สินซึง่ เป็ น non-core หรื อไม่ อีกทั ้งมีแผนการบริ หารจัดการกับ
ทรัพย์สินเหล่านี ้อย่างไร และในส่วนของบริ ษัทย่อยที่จดั ตังเพิ
้ ่มนัน้ มีแผนการดาเนินงานอย่างไรและ
สามารถรับรู้ รายได้ ได้ เมื่อใด
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ยังไม่มีนโยบายการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินซึง่ เป็ น non-core
ในกรณีที่มลู ค่ายุติธรรมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
คุณธนพล ศิริธนชัย : บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินซึง่ เป็ น non-core ให้ กบั ผู้ให้ ประโยชน์
สูงสุด เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายและนาเงินมาใช้ ในการบริ หารจัดการกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ สาหรับ
ในส่วนของแผนธุรกิจของบริ ษัท โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์ จากัด นั ้น ในปี 2556 นี ้ จะมีการซื ้อที่ดิน
เพิ่ม จานวน 3 – 4 แปลง และคาดว่าจะเริ่ มเปิ ดตัวโครงการใหม่ได้ ประมาณปลายปี 2556 จนถึง
ต้ นปี 2557 ดังนัน้ บริ ษัทน่าจะรับรู้ รายได้ ได้ ประมาณปี 2557
 คุณสุรีพร : บริษัทฯ จะสามารถพลิกฟื น้ กลับมามีกาไรและจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อใด
คุณธนพล ศิริธนชัย : เชื่อมัน่ ว่าภายใน 2 - 3 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัทฯ จะสามารถพลิกฟื น้ กลับมามีผล
ประกอบการที่ดีได้ หากมีการดาเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้ แจ้ งให้ ทราบไว้ ตั ้งแต่ตอนต้ น
นอกจากนี ้ ประธานฯ ยัง ให้ ค วามเชื ่อ มัน่ ว่า คณะผู้บ ริ หารชุด ใหม่ทกุ ท่า นมีค วามตั ้งใจเป็ นอย่า งยิ ่ง ที ่จ ะ
บริ หารงานให้ บริ ษัทฯ กลับมามีกาไร จากแผนธุรกิจ 3 ปี ตามที่คณ
ุ ธนพล ศิริธนชัย ได้ ชี ้แจงไว้ โดยในลาดับถัดไป หาก
ไม่ม ีผ้ ูถือ หุ้น ท่า นใดสอบถาม และแสดงความคิด เห็นเพิ ่ม เติม จะขอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณารับ ทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2555
มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2555

13

เอกสารแนบ 1
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ แจ้ ง ต่อ ที่ประชุม ว่า ขอเสนอให้ ที่ป ระชุมพิจารณาและอนุมตั ิง บดุล และงบกาไรขาดทุน สาหรับ ปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในงบการเงินซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
สามัญผู้ถือ หุ้นแล้ ว เนื่องจากมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
คุ ณ สุ ริ ย นต์ จิต ราภัณ ฑ์ ผู้ถือ หุ้ น สอบถามว่า สาเหตุใ ดสิน ทรั พ ย์ ห มุน เวีย นประเภทโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สาหรับปี 2555 ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 300 ล้ านบาท
และรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ เข้ าใจว่าน่าจะเกิดจาก บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด นั ้น มี
อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืม และการจ่ายคืนอย่างไร
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล : มูลค่าที่ลดลงของอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเกิดจากการโอนขายบ้ านให้ กบั
ลูกค้ า ซึง่ ต้ องมีการโอนที่ดินออกไปบางส่วน รวมถึงการจ่ายชาระค่าก่อสร้ าง สาหรั บในส่วนของรายการเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันนั ้น บริ ษัทฯ มีนโยบายการจัดโครงสร้ างทางการเงิน ซึง่ ไม่ต้องการให้ มีเงินทุนมากเกินจาเป็ น จึงทา
การปล่อยกู้ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทดังกล่าวคือ บริ ษัท นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จากัด โดยบันทึกบั ญชีเป็ นเงินกู้ยืม
เมื่อถูกทวงถาม กาหนดอัตราดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิง บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (204 ราย)
964,341,252 เสียง
เห็นด้ วย
201 ราย จานวน 964,337,801 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย จานวน
51 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
3,400 เสียง
วาระที่ 4

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99964
0.00001
0.00035

พิจารณาอนุ มัติงดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2555
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

คุณธนพล ศิริธนชัย ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ
60 ของก าไรสุท ธิใ นแต่ล ะปี ภายใต้ เ งื ่อ นไขของแผนการลงทุน ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อ งของบริ ษัท และความ
เหมาะสมอื่นๆ อย่างไรก็ดี จากผลการดาเนินงาน ปี 2555 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผลประกอบการของงบเดี่ยวเป็ นผลขาดทุน
สุท ธิป ระมาณ 337 ล้ า นบาท และยัง มีย อดขาดทุน สะสมที ่ย งั ไม่ไ ด้ จ ั ด สรรคงเหลือ ประมาณ 915 ล้ า นบาท ดัง นั ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555
เนื่อ งจาก ไม่มีผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดสอบถาม และแสดงความคิด เห็นเพิ่ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ ว มีม ติอนุมตั ิง ดการจ่า ยเงินปั นผลประจาปี 2555 ตามรายละเอีย ดดัง กล่า ว
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (207 ราย)
964,345,553 เสียง
เห็นด้ วย
202 ราย จานวน 964,332,101 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
52 เสียง
งดออกเสียง
3 ราย จานวน
13,400 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99861
0.00001
0.00139

14

เอกสารแนบ 1
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

คุณ ปณต สิริ ว ฒ
ั นภัก ดี ได้ แ ถลงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื ่อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิบ ริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ทั ้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับ
เลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการซึง่ ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายวันชัย ศารทูลทัต (2) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร และ (3) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย พิจารณา
แล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย ให้ เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
2. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
3. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามอีกวาระ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งเป็ นกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามแทน คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเลือ กตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
ราย บุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
203 ราย จานวน 963,999,601 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
3 ราย จานวน
335,952 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
10,100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.96412
0.03484
0.00105

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร ตาแหน่ ง กรรมการผู้มีอานาจ
กลับ เข้ า ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้มีอานาจลงนามอีก วาระ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
203 ราย จานวน 963,999,601 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
3 ราย จานวน
335,952 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
10,100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.96412
0.03484
0.00105
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เอกสารแนบ 1
3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
ตาแหน่ ง
กรรมการผู้มีอานาจ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
204 ราย จานวน 964,335,501 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
52 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
10,100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99895
0.00001
0.00105

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ เพิ่มเติมและให้ สัตยาบันการแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
ประธานฯ ได้ แ ถลงต่อ ที่ป ระชุม ว่า ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดให้ ค ณะกรรมการของบริ ษัท
ประกอบด้ ว ยกรรมการไม่น้อ ยกว่า 5 ท่าน แต่ไ ม่เ กิน 11 ท่า น ปั จ จุบ นั จานวนกรรมการของบริ ษัทฯ มีทั ้งสิ ้น 8 ท่า น ซึง่
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมกับแผนการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ สมควรเสนอให้ แต่งตั ้งกรรมการ
เพิ่มขึ ้นอีก 1 ท่าน คือ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริ หารงานใน
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึง่ ประวัติโดยย่อของ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ปราก ฏ
อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกั บหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตัง้ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เข้ ารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ อีก 1 ท่าน โดยมติในวาระนี ้จะต้ อง
ได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติแต่งตั ้ง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็ นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
204 ราย จานวน 964,335,501 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
52 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
10,100 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99895
0.00001
0.00105

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป โดยในจานวนนี ้มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เช่นเดียวกับบริ ษัทฯ
ได้ แก่ (1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร และ (3) นายธนพล ศิริธนชัย ดังนั ้น เพื่อความโปร่ งใสใน
การบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เห็นควรให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้
ความเห็น ชอบการแต่ง ตั ้งกรรมการทั ้ง 3 ท่า น ดัง กล่า ว ซึง่ ประวัต ิข องกรรมการทั ้ง 3 ท่า น ได้ ป รากฎอยู่ใ นเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ให้ สตั ยาบันการแต่งตั ้งกรรมการเข้ าใหม่ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิใ ห้ สตั ยาบันการแต่งตั ้งกรรมการเข้ าใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
199 ราย จานวน 927,264,001 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย จานวน
1 เสียง
งดออกเสียง
8 ราย จานวน 37,081,651 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.15473
0.00000
3.84527
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ แ ถลงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ เ สนออัตราการจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมของ
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรี ยบเทียบข้ อมูล
อ้ า งอิง กับ บริ ษัทอื่น ที่อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน เพื่อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ค วามเห็นชอบ และ
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2556 ใน
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึง่ เป็ นวงเงินเท่ากับวงเงินที่เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ในปี 2555 โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 2,170,000 บาท
เนื่องจาก ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2556 โดยมติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2556 ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
202 ราย จานวน 964,322,201 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย จานวน
13,352 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
10,100 เสียง
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99757
0.00138
0.00105

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ
บริ ษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายนิรันดร์
นายสุพจน์
นางสาวนิตยา
นางสาววิภาวรรณ

ลีลาเมธวัฒน์
สิงห์เสน่ห์
เชษฐโชติรส
ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

และสาหรับบริ ษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี ้
1. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรื อ
2. นายธนิต
โอสถาเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 และ/หรื อ
3. นายปิ ยะ
เสรี นิราช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5600 และ/หรื อ
4. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494
ทั ้งนี ้ ผู้ส อบบัญชีทั ้ง 8 รายข้ า งต้ น เป็ นผู้มีค ณ
ุ สมบัติต ามที่สานัก งานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ติดต่อ กันมาแล้ ว 6 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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เอกสารแนบ 1
บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อ ย โดยขอให้ ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้ นอนุมตั ิค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ย
ประจาปี 2556 เป็ นจานวนเงินทั ้งสิ ้น 3,600,000 บาท (สามล้ านหกแสนบาทถ้ ว น) โดยลดลงจาก ปี 2555 ซึง่ มีค่า สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอยู่ที่ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้ วน)
คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ขอแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
(ครัง้ ที่ 19) เนื่องจาก ระบุค่าสอบบัญชีประจาปี 2555 จานวน 900,000 บาท ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับที่ผ้ ดู าเนินการประชุมแจ้ ง
ไว้ ว่ามีจานวนเท่ากับ 4,000,000 บาท รวมถึงได้ มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทั ้ง
4 ท่าน ตามรายนามข้ างต้ น ซึง่ เป็ นผู้เคยตรวจสอบบัญชีให้ บริ ษัทฯ ติดต่อกันมาแล้ ว 6 ปี ทั ้งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้
เพียง 4 ปี เท่านัน้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปรี ยบเทียบราคาของผู้สอบบัญชีกบั ผู้ให้ บริ การรายอื่นด้ วยหรื อไม่
คุณวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ : การเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ในปี 2555 และปี 2556 นี ้ มีค วาม
แตกต่างกัน โดยค่าสอบบัญชีของปี 2555 เป็ นการเปิ ดเผยเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ เท่านั ้น ในขณะที่การเปิ ดเผยค่า
สอบบัญชีของปี 2556 เป็ นการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีทั ้งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังนั ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2555 จึงไม่ต้องแก้ ไขใหม่ สาหรับในส่วนของการเปรี ยบเทียบราคานั ้น ขอชี ้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการ
เลือ กผู้ส อบบัญ ชีใ นปี 2556 นี ้ ต้ อ งการให้ มีค วามต่อ เนื่อ งในการทางาน และการให้ ข้อ มูล แก่ก รรมการที่เ พิ่ง จะเข้ า มา
ปฏิบตั ิงานเป็ นปี แรก โดยที่จานวนเงินค่าสอบบัญชีก็ยงั อยู่ในราคาที่ยอมรับได้ และน้ อยกว่าปี ที่ผ่านมา
คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล : สภาวิชาชีพบัญชี กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีไม่ควรลงนามในรายงานการสอบบัญชี
ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่งติดต่อกันเกิน 5 ปี ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทั ้ง 4 ท่านดังกล่าวข้ างต้ น มีการปรับเปลี่ยนการ
ลงนามอยู่เสมอ เช่น ในปี 2552 ผู้ลงนามในรายงาน คือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ส่วนปี 2553 – 2554 ผู้ลงนามใน
รายงาน คือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นต้ น โดยข้ อมูลดังกล่าวนี ้ ได้ มีการชี ้แจงเพิ่มเติมไว้ แล้ วในหน้ า 8 ของหนังสือ
บอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
ไม่ม ีผ้ ูถือ หุ้น สอบถาม หรื อ แสดงความคิด เห็นเพิ่ม เติม ในวาระนี ้ ผู้ดาเนิน การประชุม จึง เสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2555
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
รวมจานวนผู้ออกเสียง (208 ราย)
964,345,653 เสียง
เห็นด้ วย
201 ราย จานวน 964,318,901 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย จานวน
13,452 เสียง
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
13,300 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.99723
0.00139
0.00138

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่ นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทั ้งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ทิศทางการบริ หารจัดการโครงการอาคารสูง และภาพรวมโดยสรุ ปของบริ ษัทฯ ใน
อีก 3 ปี ข้ างหน้ า
คุณธนพล ศิริธนชัย : บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการพัฒนาทังโครงการที
้
่อยู่อาศัยในแนวราบ และอาคารสานักงาน
และเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
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ที่ประชุมไม่มีเรื่ อ งอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม
และอนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ไปได้ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 11.35 น.

ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ /
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท /
ผู้บนั ทึกการประชุม
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตาแหน่ งปั จจุบัน :
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ :
36 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 ปริ ญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
 หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP 46/2547)
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
การถือหุ้นในบริษัทฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 3 เดือน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการบริ หาร
- บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ
- บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
- บริ ษัท เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
- บริ ษัท ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค จากัด
- บริ ษัท ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ จากัด
- บริ ษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี สปอร์ ต แอนด์ รี ครี เอชัน่ จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี เอ็กซิบชิ นั่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- บริ ษัท ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รี ไฟเนอรี่ จากัด
- บริ ษัท ทิพย์กาแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จากัด
- บริ ษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จากัด
- บริ ษัท ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จากัด
- บริ ษัท น ้าตาลทิพย์กาแพงเพชร จากัด
- บริ ษัท น ้าตาลทิพย์นครสวรรค์ จากัด
- บริ ษัท น ้าตาลทิพย์สโุ ขทัย จากัด
- บริ ษัท อุตสาหกรรมน ้าตาลสุพรรณบุรี จากัด
- บริ ษัท นอร์ ธ ปาร์ ค เรี ยลเอสเตท จากัด
- บริ ษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท เทอราโกร เฟอร์ ตไิ ลเซอร์ จากัด
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- บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ รี เทล จากัด
- บริ ษัท นอร์ ม จากัด
- บริ ษัท นอร์ ธ ปาร์ ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ ตคลับ จากัด
- บริ ษัท ปากซอง แคปปิ ตอล จากัด
- บริ ษัท อเดลฟอส จากัด
- บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จากัด
- บริ ษัท สิริวนา จากัด
- บริ ษัท คริ สตอลลา จากัด
- บริ ษัท พรรณธิอร จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ จากัด
- บริ ษัท เบียร์ ทพิ ย์ บริ วเวอรี่ (1991) จากัด
- บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2556)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายธนพล ศิริธนชัย
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานอานวยการ
46 ปี

อายุ
:
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 Audit Committee Program (ACP 39/2555)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 3 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ
- บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ
- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
- บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จากัด
- บริษัท โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์ จากัด
- บริษัท บ้ านฉางเอสเตท จากัด
- บริษัท โกลเด้ น แฮบิเทชัน่ จากัด
- บริษัท โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ ) จากัด
- บริษัท โกลเด้ น แลนด์ โปโล จากัด
- บริษัท โกลเด้ น พร็อพเพอร์ ตี ้ เซอร์ วิสเซส จากัด
- บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จากัด
- บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
- บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด
- บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จากัด
- บริษัท นอร์ ท สาธร เรียลตี ้ จากัด
- บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จากัด
- บริษัท สาธรทรัพย์สิน จากัด
- บริษัท สาธรทอง จากัด
- บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จากัด
- บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี –
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2556)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
55 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 เนติบณ
ั ฑิตไทย และเป็ นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็ นเนติบณ
ั ฑิต สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต (LL.M)
มหาวิทยาลัย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP ปี 2543)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 3 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
- บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ประธานบริษัท
- บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด (เดิมชือ่ “บริษัท ไว้ ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จากัด”)
 กรรมการ
- บริษัท เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2556)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ ดังนี ้
1.
2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรส
ของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี ้
4.1) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
4.2) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พอื่นๆ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน ที่มีมูลค่าการ
ให้ บริ การทางวิชาชี พอื่ นเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี แก่ บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
ของผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่นๆ
4.3) ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสีย จากการทาธุรกรรมทางการค้ าหรื อธุรกิจ ได้ แก่ รายการที่
เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อรายการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยให้ นบั รวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

5.
6.
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ ยวข้ องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจใน
รู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
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สารสนเทศรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษทั แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่1/2557 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ มีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ที่ดินจานวน 35 โฉนด เนื ้อที่รวม 31–0–70 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจานวน 11 รายการ และพื ้นที่ส่วนที่ปรับปรุ งพัฒนาอื่นๆ ซึง่
ตังอยู
้ ่ที่ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ ให้ แก่ บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด (“สิริทรัพย์พฒ
ั นา”) ซึง่
เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคา 980.00 ล้ านบาท การเข้ าทารายการดังกล่าวมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.

วัน เดือน ปี ในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“UV”) โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 58.98 เป็ นเหตุให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียด้ วย
ทังนี
้ ้ UV และ บริษัทฯ จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของแต่ละบริ ษัท ซึง่
มีกาหนดจัดขึ ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. และ เวลา 14.00 น. ตามลาดับ และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
ทังสองบริ
้
ษัทอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการโอนสินทรัพย์และรับการชาระราคาจากผู้ ซื ้อแล้ ว
เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2557

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซื ้อ
ผู้ขาย
ความสัมพันธ์

3.

: บริษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด
: บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ั นภักดี ซึง่ เป็ นรองประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้มี
:  นายปณต สิริวฒ
อานาจลงนามในบริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ ้ง จากัด (“TCCH”) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสิริทรัพย์พฒ
ั นา
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิริทรัพย์พฒ
ั นาในสัดส่วนร้ อยละ 99.97)
 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ และดารงตาแหน่งกรรมการของ
UV เป็ นพี่ชายของนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
 นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นพี่เขยของนายปณต สิริวฒ
ั น
ภักดี และนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดการถือครองสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปั จจุบนั ด้ วยเหตุ
นีบ้ ริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจาหน่ายที่ดินจานวน 35 โฉนด รวมเนือ้ ที่ 31–0–70 ไร่ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจานวน 11
รายการ และพื ้นที่ส่วนที่ปรับปรุ งพัฒนาอื่นๆ ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ ให้ แก่
สิริทรัพย์พฒ
ั นา ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคา 980 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นสินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ
ยังมิได้ ใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ให้ บคุ คลภายนอก 4 ราย ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ
เช่าใช้ ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว (ให้ เช่าโกดังสินค้ า) ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การเดือนละ
1.13 ล้ านบาท โดยภายหลังการเข้ าทารายการ ผู้ซื ้อจะรับโอนภาระผูกพันในการให้ เช่าพื ้นที่อาคารของสินทรัพย์ดงั กล่าวต่อ
จากบริษัทฯ ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุสญ
ั ญาเช่า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่สาธารณชนเป็ นการทั่วไป ด้ วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนังสือพิมพ์
แนวหน้ า ฉบับวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2556 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 – 5 และ 6 – 8 มกราคม 2557 โดยมี
ผู้เสนอราคา 2 ราย และสิริทรัพย์พฒ
ั นา ซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ ได้ เสนอราคาซื ้อสินทรัพย์ในมูลค่าที่สงู
กว่าผู้เสนอซื ้อรายอื่น ที่เสนอราคา 950 ล้ านบาท
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4. ประเภทและขนาดของรายการ
การจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบ
การเงินรวมของ บริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 การจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 7.80 คานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมขนาดของรายการกับรายการจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ แก่ การขายที่ดินที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ของ
บริษัทฯ ที่จงั หวัดเชียงราย ซึง่ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.62 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ คานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการจาหน่ายไปสินทรัพย์ทงสองรายการจะมี
ั้
ขนาดรายการรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับร้ อยละ 8.42 คานวณ
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ ขนาดรายการไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิริทรัพย์พฒ
ั นา ผู้ซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยนายปณต สิริวฒ
ั น
ภักดี ซึง่ เป็ นรองประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามใน TCCH ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
สิริทรัพย์พฒ
ั นา (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิริทรัพย์พฒ
ั นาในสัดส่วนร้ อยละ 99.97) เป็ นเหตุให้ การเข้ าทา
รายการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวที่มีมลู ค่ารายการ 980 ล้ านบาท เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 16.18
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน้
การเข้ าทารายการจาหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวต้ องขออนุมัติการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียง
อนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ
และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่จี าหน่ ายไป
ประเภท
: ที่ดิน พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และพื ้นที่ส่วนที่ปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ
ที่ตงสิ
ั ้ นทรัพย์
: ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ
ลักษณะสินทรัพย์
: 1) ที่ดินจานวน 35 โฉนด รวมเนื ้อที่ 31 – 0 – 70 ไร่ ลักษณะรู ปแปลงที่ดินคล้ ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ขนาดด้ านหน้ าที่ดินกว้ างติดถนนประมาณ 90 เมตร สภาพที่ดินได้ รับการพัฒนาปรับปรุ งถมดิน
แล้ ว มีระดับดินสูงเสมอถนนผ่านหน้ า
2) สิ่งปลูกสร้ างจานวน 11 รายการ พร้ อมพื ้นที่ส่วนปรับปรุ งอื่นๆ ได้ แก่ ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก
รายละเอียดดังนี ้
พืน้ ที่
สิ่งปลูกสร้ าง
อายุส่ งิ ปลูกสร้ าง (ปี )
(ตร.ม.)
1. อาคารสานักงาน สูง 8 ชัน้
8,332.00
35
2. อาคารสานักงานพร้ อมโรงอาหาร สูง 2 ชัน้
1,478.00
35
3. อาคารสานักงานพร้ อมคลังสินค้ า สูง 2 ชัน้
12,800.00
25
4. อาคารโกดังสินค้ า 1
4,000.00
25
5. อาคารโกดังสินค้ า 2
6,400.00
25
6. อาคารโกดังสินค้ า 3
2,800.00
25
7. อาคารโกดังสินค้ า 4
1,400.00
25
8. อาคารโกดังสินค้ า 5
240.00
25
9. อาคารป้อมยาม 1
2.50
25
10. อาคารป้อมยาม 2
2.50
25
11. อาคารป้อมยาม 3
2.50
25
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ทางเข้ า–ออกและ
สภาพแวดล้ อมทัว่ ไป
ภาระผูกพัน
ข้ อมูลเพิ่มเติม

: ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนรามคาแหง สภาพแวดล้ อมบริเวณใกล้ เคียงทัว่ ไปเป็ นย่านพาณิชยกรรมและ
ที่อยู่อาศัย
: ที่ดินทังหมดจ
้
านองเป็ นประกันกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
: บริษัทฯ ซื ้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแปลงดังกล่าวจากบริษัท หัวหมากพัฒนา จากัด ในปี 2538 ในราคา
692.90 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั อาคารที่มีผ้ เู ช่า ได้ แก่ บางส่วนของอาคารสานักงานพร้ อมคลังสินค้ า
สูง 2 ชัน้ และอาคารโกดังสินค้ า 1-5 ซึง่ สัญญาเช่ากับผู้เช่าแต่ละรายเป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ อายุไม่
เกิน 3 ปี และจะสิ ้นสุดระหว่างปี 2557 ทังนี
้ ้ สิริทรัพย์พฒ
ั นาซึง่ เป็ นผู้ซื ้อจะรับโอนภาระผูกพันในการ
ให้ เช่าต่อจากบริษัทฯ
แผนที่ตัง้ สินทรัพย์

6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีมลู ค่ารวม 980 ล้ านบาท ซึง่ ผู้ซื ้อจะชาระเงินค่า
สินทรัพย์ให้ แก่บริษัทฯ โดยแบ่งชาระเป็ น 2 ครัง้ ได้ แก่ 1) เงินมัดจาจานวน 50 ล้ านบาท ชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็คทังจ
้ านวน ณ
วันทาสัญญา (บริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจาดังกล่าวจากผู้ซื ้อแล้ ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ซึง่ เป็ นวันทาสัญญาจะซือ้ จะขาย
สินทรัพย์) และ 2) เงินค่าสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ จานวน 930 ล้ านบาท ชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็คทังจ
้ านวน ณ วันจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์สินทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้จ่ายชาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหัก ณ ที่จ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์

7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่จี าหน่ ายไปและเกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ กาหนดราคาขายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้จากราคาสูงสุดที่บริ ษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอจากการเสนอขายแก่สาธารณชนเป็ นการ
ทัว่ ไป ด้ วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ตามที่กล่าวไว้ ในข้ างต้ น ราคาในการจาหน่ายสินทรัพย์ในครัง้ นี ้สูง
กว่าราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ จานวน 143.73 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.19 นอกจากนี ้ ราคาใน
การจาหน่ายสินทรัพย์ยงั สูงกว่ามูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ มีมลู ค่า
704.50 ล้ านบาท (มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน 692.90 ล้ านบาท และมูลค่าตามบัญชีของอาคาร 11.60 ล้ านบาท) เป็ นจานวน
275.50 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 39.11

8.

ประโยชน์ และผลกระทบจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ ต่อบริษัทฯ
การขายสินทรัพย์ดงั กล่าวจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี ้
 บริษัทฯ จะได้ รับเงินสดจากการเข้ าทารายการจานวนประมาณ 936.34 ล้ านบาท (ภายหลังจากหักประมาณการภาษีและ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องจานวนประมาณ 43.66 ล้ านบาท) โดยบริษัทฯ จะนาเงินไปจ่ายชาระคืนหนี ้สถาบันการเงินที่บริ ษัทฯ
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ได้ นาที่ดินดังกล่าวคา้ ประกันเงินกู้เพื่อปลดจานองสินทรัพย์จานวน 500.00 ล้ านบาท และนาเงินสดจากการเข้ าทา
รายการส่วนที่เหลือประมาณ 436.34 ล้ านบาท เป็ นเงินทุนในการดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทาเล
อื่นที่มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ตามแผนงานของบริษัทฯ
 มีกาไรทางบัญชีจากการจาหน่ายสินทรัพย์ประมาณ 275.50 ล้ านบาท (ก่อนหักภาษี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง) หรื อคิดเป็ น
กาไรทางบัญชีหลังหักประมาณการภาษี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องประมาณ 231.84 ล้ านบาท (ประมาณการภาษี ธุรกิจ
เฉพาะและค่าใช้ จ่ายในการโอน 43.66 ล้ านบาท)
 ลดหนี ้สินจากการนาเงินที่ได้ รับไปจ่ายชาระหนี ้ ซึง่ จะทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ ลดลง รวมถึงลดดอกเบี ้ย
จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
 ลดการถือครองสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ วางไว้
9.

การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย / เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ซึง่ เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการเข้ าทา
รายการ มิได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้ าทารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจาหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าว มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ จะได้ รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั จานวน 980 ล้ านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนในการดาเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในทาเลอื่นที่มีศกั ยภาพในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน ประกอบกับราคาในการขายที่ดินดังกล่าว เป็ นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชี และสูง
กว่ามูลค่าตลาดของที่ดิ นที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี ้ ราคาเสนอซือ้ ที่ดินของสิริทรั พย์พัฒนา ซึ่งเป็ น
คู่สญ
ั ญาในการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ยังสูงกว่าราคาเสนอซื ้อของผู้เสนอซื ้อรายอื่น ที่เสนอราคา 950 ล้ านบาท
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
12. ข้ อมูลบริษทั ฯ และการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
12.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัทฯ ก่อตัง้ เมื่อปี 2521 มีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2537 ต่อมา ใน
เดือนตุลาคม 2555 UV ได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ให้ เข้ าทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ
โดยสมัครใจ ซึง่ ภายหลังเสร็จสิ ้นการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
UV เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นบริ ษัทฯ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 574,369,645 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.64
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ ขณะนัน้ และถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ (GOLD-W1) จานวน 235,478,220 หน่วย
ณ วันที่ 7 มกราคม 2557 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จานวน 16,382,133,790 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
1,638,213,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 12,763,072,610 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,276,307,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ โดยในส่วน
ของทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ชาระนัน้ เป็ นทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (“GOLD-W1”) จานวน 504,065,655 หน่วย ที่ได้ ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
GOLD ที่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ GOLD ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 ของ GOLD เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554) ซึง่
รายละเอียดของ GOLD-W1 สรุปดังนี ้
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จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
จานวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ใช้ สทิ ธิแล้ วทัง้ หมด
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
คงเหลืออยู่ทงั ้ หมด
จานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการ
ใช้ สิทธิคงเหลืออยู่ทงั ้ หมด

504,065,655 หน่วย
504,065,655 หุ้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) (เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2554 และจะ
ไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ วันครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิคือ
วันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ในวันทาการ
สุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ปฏิทิน
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ วันกาหนดใช้ สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30
มิถุนายน 2554 และวันกาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึง่ ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2557
142,159,537 หน่วย
361,906,118 หน่วย
361,906,118 หุ้น

ณ วันที่ 17 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี ้
ทุนจด
มูลค่ าที่
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียน
ตราไว้
(บาท)
(บาท/หุ้น)
บริษัทย่ อย
บจ. บ้ านฉางเอสเตท
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
30,000,000
100
บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ 475,000,000
100
และอาคารสานักงาน
บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
550,000,000
10
บจ. โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ ) การลงทุน
11,000,000
10
บจ. นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ 638,600,000
10
และอาคารสานักงาน
บจ. ริ ทซ์ วิลเลจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
100,000,000
10
บจ. โกลเด้ น แลนด์ โปโล
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1,000,000
10
บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็ อพ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1,000,000
10
เพอร์ ตี ้
บจ. โกลเด้ น พร็ อพเพอร์ ตี ้
บริการการบริหารอสังหา
1,000,000
10
เซอร์ วสิ เซส
ริ มทรัพย์
บจ. โกลเด้ น แฮบิเทชัน่
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
5,000,000
10
บจ. สาธรทอง
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
220,000,000
10
บจ. สาธรทรัพย์สิน
ให้ เช่าอาคารพักอาศัย
245,000,000
10
บจ. วอคเกอร์ โฮมส์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
1,000,000
10
บจ. โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
50,000,000
10

จานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ ายได้
แล้ ว (หุ้น)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

300,000
4,750,000

100.00
100.00

55,000,000
1,100,000
63,860,000

100.00
100.00
100.00

10,000,000
100,000
100,000

100.00
100.00
100.00

100,000

100.00

500,000
22,000,000
24,500,000
100,000
5,000,000

100.00
100.00
60.00
50.00
50.00
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เอกสารแนบ 4
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ. เอ็มเอสจีแอล
พร็ อพเพอร์ ตี ้
(ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บจ. โกลเด้ น แลนด์ โปโล)
บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์
(ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บจ. โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ )
บริษัทร่ วม
บจ. นอร์ ท สาทร โฮเต็ล
บจ. บ้ านเจียรนัย
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
โกลด์

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)
100,000

มูลค่ าที่
ตราไว้
(บาท/หุ้น)
10

จานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ ายได้
แล้ ว (หุ้น)
10,000

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100.00

ให้ เช่าอาคารพักอาศัย

15,000,000

10

1,500,000

100.00

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 1,100,000,000
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
20,000,000
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ 2,060,000,000
เพื่อขายหรื อให้ เช่า

100
10
10

11,000,000
2,000,000
206,000,000

20.00
50.00
33.00

12.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อ ย และบริ ษัทร่ วม ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนา
โครงการที่อ ยู่อ าศัย และการพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิ ชย์ สาหรั บโครงการที่อยู่อาศัย บริ ษัทฯ จะพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเป็ นบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในพื ้นที่เขตกรุ งเทพฯ ชันในและชั
้
นนอก
้
เช่น บางนา วัชรพล
พระราม 2 สุขมุ วิท ปิ่ นเกล้ า รัตนาธิเบศร์ สุขสวัสดิ์ เกษตรนวมินทร์ แจ้ งวัฒนะ เป็ นต้ น โดยเบื ้องต้ นจะพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้ แก่
1. โกลเด้ น วิลเลจ โครงการบ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด ภายใต้ แนวคิดบ้ านที่เน้ นประโยชน์ใช้ สอยเป็ นหลัก ขนาด 2 - 3
ชัน้ เจาะกลุ่มครอบครัวขนาดกลางรวมถึงครอบครัวขยายที่มองหาบ้ านหลังที่ 2 ราคาเริ่มต้ นที่ 3.5 - 10 ล้ านบาท
2. โกลเด้ น ทาวน์ โครงการทาวน์เฮ้ าส์ ภายใต้ แนวคิดบ้ านสนองตอบไลฟ์ สไตล์ชีวิตเมือง โดยโครงการมีลกั ษณะเป็ น
ทาวน์เฮ้ าส์ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุ่มวัยทางานตอนต้ น-กลาง ซึง่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ เริ่ มต้ นมีครอบครัว ราคาเริ่ มต้ นที่
1.9 - 5 ล้ านบาท
3. โกลเด้ น อเวนิว ภายใต้ แนวคิดชุมชนคุณภาพ ซึง่ จะมีทาวน์เฮ้ าส์และบ้ านเดี่ยวรวมในโครงการเดียวกัน
ทังนี
้ ้ ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ที่เปิ ดดาเนินการ ดังนี ้
ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการที่อยู่อาศัย
โครงการ
ตังอยู
้ ่บนถนนราชพฤกษ์ ใกล้ สะพานสาทร มีพื ้นที่รวม154-2-25.6 ไร่ 212 ยูนิต มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
โกลเด้ น เฮอริเทจ
ในสไตล์ แกรนด์ อิต าเลี่ ยน ผสมผสานกับความร่ ว มสมัยด้ ว ยความสง่า งามของสถาปั ตยกรรมแบบ
คลาสสิก ซึ่งตลอดปี ที่ผ่านมาได้ มีการขายและโอนบ้ านให้ ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บ้ านทุกหลังใน
โครงการได้ ถกู ขายหมดแล้ ว
โครงการ
ตังอยู
้ ่บนถนนกัลปพฤกษ์ มีพื ้นที่รวม 142-1-22 ไร่ 272 ยูนิต การออกแบบโครงการเป็ นวิลล่าสไตล์เมดิ
โกลเด้ น เลเจนด์
เตอร์ เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้ านบาท ปั จจุบนั ยังมีบ้านขายในโครงการเพียง 17 แปลง
และคาดว่าจะปิ ดโครงการได้ ภายในปี 2557
โครงการ
ตังอยู
้ ่บนถนนพระรามเก้ าด้ านตะวันออกของกรุงเทพ ซึง่ สามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกจากถนนมอเตอร์ เวย์
โกลเด้ น นครา
และไม่ไกลจากสถานีรถไฟแอร์ พอร์ ตลิงค์สถานีบ้านทับช้ าง มีพื ้นที่รวม 106-1-35.1 ไร่ 247 ยูนิต ราคา
ขายประมาณ 8.64 – 14.00 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน 2
ยูนิต คาดว่าจะปิ ดโครงการได้ ภายใน กลางปี 2557
โครงการ
ตังอยู
้ ่ด้านตะวันออกของกรุงเทพ ใกล้ ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและถนนบางนา-ตราด มีพื ้นที่รวม
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เอกสารแนบ 4
ชื่อโครงการ
แกรนด์ โมนาโค

รายละเอียดโครงการ
64-1-41.9 ไร่ 181 ยูนิต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดิน
เปล่าขายในโครงการจานวน 2 ยูนิต คาดว่าจะปิ ดโครงการได้ ภายในกลางปี 2557 นี ้
โครงการ
ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบ้ านฉาง อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง เป็ นโครงการที่รวมการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
โกลเด้ น วิลเลจ
บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ ในบริ เวณเดียวกัน มีพื ้นที่รวม 84-1-53 ไร่ 377 ยูนิต ราคา
ขายประมาณ 0.4 – 1.4 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรือที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน 165 ยู
นิต ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ ปรับปรุ งแผนที่จะเร่ งการขายที่ดินและบ้ านที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถปิ ดโครงการได้
ภายในปี 2557
โครงการ
ตังอยู
้ ่บนถนนติวานนท์ ซอย สุขาประชาสรรค์ 3 โดยมีพื ้นที่รวม 51-2-95.3 ไร่ 411 ยูนิต แบ่งเป็ นบ้ าน
โกลเด้ น อเวนิว
เดี่ยว-บ้ านแฝด 90 ยูนิต และทาวน์โฮม 321 ยูนิต ราคาขายประมาณ 2 - 6 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือ
แจ้ งวัฒนะ-ติวานนท์ บ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน 288 ยูนิต โดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณ
ร้ อยละ 30
โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์
โครงการ
โครงการตังอยู
้ ่ในเขต CBD (Central Business District) เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมและโรงแรม ที่ทนั สมัย
ดิ แอสคอท สาทร สูง 35 ชัน้ จานวน 177 ยูนิต อยู่ใกล้ ย่านธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าช่องนนทรี
แบงคอก และ
บริ หารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ ป จากัด ที่เป็ นผู้นาในการบริ การจัดการโรงแรมและที่พักอาศัยชัน้ นา
สกาย วิลล่าส์
จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพื ้นที่ระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็ นที่ตงของสกาย
ั้
วิลล่าส์ ซึง่ เป็ นที่อยู่อาศัย
ที่หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ ที่มีชื่อเสียง
โครงการ
เมย์แฟร์ แมริ ออทถูกออกแบบให้ เป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ที่หรู หราที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งเทพฯ โดยตัว
เมย์แฟร์ แมริออท
อาคารสูง 25 ชันซึ
้ ่งปั จจุบนั ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริ ษัทได้ ขายสิทธิการเช่า
เอ็กเซคคิวทีฟ
ของอาคารดังกล่าวให้ แก่กองทุนโกลด์พร็ อพเพอร์ ตี ้ฟั นด์(บริ ษัทถือหุ้นอยู่ ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคาร
อพาร์ ทเม้ นท์
ประกอบด้ วยห้ องพัก จานวน 164 ห้ อง ห้ องพักมีขนาดตังแต่
้ 1-3 ห้ องนอน บริ หารโครงการโดยแมริ ออท
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่ เป็ นบริษัทบริหารงานด้ านการโรงแรมชันน
้ าของโลก โครงการตังอยู
้ ่ใจกลางซอยหลัง
สวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส และใกล้ สวมลุมพินี ซึง่ ถือเป็ นบริ เวณที่เป็ นสวนสาธารณะที่ดีแห่ง
หนึง่ ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ
โครงการ
โครงการโกลเด้ นแลนด์ บิวดิ ้ง มีพื ้นที่ให้ เช่าทังหมดประมาณ
้
11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชันและ
้
โกลเด้ นแลนด์ บิวดิ ้ง ใต้ ดิน 1 ชัน้ อาคารตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ย่านช้ อปปิ ง้ ใจกลางเมืองและโรงแรมที่สาคัญ เช่น Central World เกษร
พลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล
นอกจากนี ้โกลเด้ นแลนด์ บิวดิ ้ง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานีราชดาริ และสถานีชิด
ลม เพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื ้นที่ เพื่อตอบรับ
ความต้ องการของผู้เช่าอาคาร
โครงการ พานอรามา พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็ นรีสอร์ ทเพื่อการพักผ่อน
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี และอยู่อาศัยท่ามกลางทิวทัศน์เชิงเขาอันสวยงาม มีเนื ้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้ วย สนามกอล์ฟ
คลับ
มาตรฐาน 18 หลุม รายล้ อมด้ วยเนินเขาสูง และน ้าตกตามธรรมชาติ ที่ดินจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้ าน
เดี่ยว โรงเรี ยนฝึ กหัดกอล์ฟ สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ สวนป่ า พร้ อมด้ วยอาคารสโมสรอันกว้ างใหญ่ ร้ านค้ า
ห้ องสัมมนา และยังมีพื ้นที่สาหรับพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
โครงการ
โครงการตังอยู
้ ่บนถนนรามคาแหง มีขนาดพื ้นที่โครงการ 31.18 ไร่ เป็ นอาคารสานักงานสูง 8 ชัน้ มีพื ้นที่
รามคาแหงคอมเพล็กซ์ ให้ เช่า 8,010 ตารางเมตร และโกดังสินค้ าให้ เช่ามีพื ้นที่ 31,046 ตารางเมตร
(อินช์เคป รามคาแหง)
ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่จะ
จาหน่ายไปในครัง้ นี ้
โครงการ
โครงการเป็ นอาคารสานักงานสูง 40 ชัน้ มีพื ้นที่เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่ในย่านธุรกิจที่สาคัญ
สาทร สแควร์
ซึง่ เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ สามารถเข้ าถึงอาคารได้ โดยทาง
เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้ าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมี
พื ้นที่เช่าในแต่ละชันที
้ ่เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งไม่มีเสาทาให้ มีความยืดหยุ่นในการจัดพื ้นที่สานักงาน
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ชื่อโครงการ
โครงการ เอฟ วาย
ไอ เซ็นเตอร์ (FYI
Center)
โครงการ
ดับบลิว โฮเต็ล
แบงคอก

รายละเอียดโครงการ
โครงการตังอยู
้ ่ตรงข้ ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้ างบนเนื ้อ
ที่ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตังอยู
้ ่ตรงหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินสถานี
ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยโครงการจะพัฒนาเป็ นพืน้ ที่สานักงาน และโรงแรมระดับมาตรฐาน มี
กาหนดการแล้ วเสร็จประมาณปี 2560
โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก ตังอยู
้ ่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็ นโรงแรมหรู ที่มีห้องพัก
จานวน 403 ห้ อง พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกอีกมากมาย และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้
ทางรถยนต์ และรถไฟฟ้ า บีทีเอส เป็ นสถานที่ที่มีชีวิตชีวา เหมาะสาหรับการหลีกหนีความวุ่นวาย โดย
โรงแรมได้ เริ่มเปิ ดดาเนินการแล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2555

ทังนี
้ ้ โครงสร้ างและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
รายละเอียดแสดงไว้ ในหน้ าถัดไป
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ข้ อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2557
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2554-2556 มีรายละเอียดดังนี ้
2556
2555
2554
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ :
- โครงการบ้ านเดี่ยว
622.23
39.0 842.00
50.1 491.36
43.0
- โครงการอาคารชุด
3.88
0.2
87.19
7.6
- โครงการอื่นๆ
4.27
0.4
รายได้ จากการเช่ าและบริการ:
- เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
409.02
25.7 396.04
23.6 355.66
31.1
- อาคารสานักงานให้ เช่า
486.12
30.5 347.07
20.7
61.84
5.4
- อื่นๆ
25.82
1.6 31.65
1.9
53.49
4.7
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ:
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
22.17
1.4 22.76
1.3
22.37
2.0
รายได้ อ่นื :
- รายได้ จากเงินลงทุน
14.15
0.9 23.38
1.4
35.39
3.1
- รายได้ จากค่าบริหารโครงการ
8.25
0.5
5.81
0.3
14.40
1.2
- รายได้ อื่นๆ
6.11
0.4
8.30
0.5
17.89
1.5
รวม
1,593.87 100.0 1,680.89 100.0 1,143.86 100.0
12.3 โครงสร้ างการจัดการและการถือหุ้น ณ 13 มีนาคม 2557 (วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายวันชัย
ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ
นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
กรรมการ
นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
นายวีระวงค์
จิตต์มิตรภาพ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชายน้ อย
เผือ่ นโกสุม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอุดม
พัวสกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายธนพล
ศิริธนชัย
กรรมการและประธานอานวยการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิ ชยั ชัยเกรี ยงไกร นายธนพล ศิริธนชัย
และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงนามและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ

1.
2.
3.
4.
5.

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายธนพล
ศิริธนชัย
ประธานอานวยการ
นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
นายแสนผิน
สุขี
กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย
นายกาพล
ปุญโสณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
นายวิทวัส
คุตตะเทพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
กองทุนเปิ ด บัวหลวงทศพล
กองทุนเปิ ด บัวหลวงโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด บัวหลวงโครงสร้ างพื ้นฐาน
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์
นายสนิท ดุษฎีโหนด
นายบุญเกียรติ เอื ้อสุดกิจ

จานวนหุ้น
747,789,387
282,366,000
37,815,505
13,641,400
9,469,500
7,453,300
4,050,000
3,750,000
3,605,200
3,490,000

%
58.59
22.12
2.96
1.07
0.74
0.58
0.32
0.29
0.28
0.27

12.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ปี 2554 – 2556
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

163,964
39,580

219,051
113,930

819,543
84,262

2556

(ปรับปรุง)

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว – เงินฝากประจา
เงินลงทุนชัว่ คราวที่มีภาระผูกพัน – เงินฝาก
ออมทรัพย์
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

120,727

55
117,920

51
43,651

1,623
1,883,629
72,059
50,947
2,332,529

747
196,235
656,295
80,545
1,384,778

5,383
171,063
1,034,863
93,213
2,252,030

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อการลงทุน

5,578
271,349
174,725
154,579
6,212,595

6,505
371,311
149,011
6,429,061

8,546
421,093
149,011
6,068,642
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บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

1,489,240
1,787,246
55,126
20,545
76,026
10,247,009
12,579,538

1,521,520
1,691,871
48,410
27,433
66,968
10,312,090
11,696,868

2,002,120
1,656,039
52,231
73,240
10,430,922
12,682,951

865,627
132,369

1,816
39,599

4,063
230,672

-

-

90

242,743
29,918

1,342,943
29,918

508,807
29,918

25,310
378,556
1,674,523

1,282
1,981
475,805
1,893,344

3,642
6,977
1,707
962,845
1,748,722

3,022,537
273,413
769,164
204,000
16,263
206,143
526,628
5,018,148
6,692,671

1,971,593
262,213
798,885
206,100
23,937
156,436
444,508
3,863,672
5,757,016

2,871,383
252,133
828,801
22,847
26,613
237,298
4,239,076
5,987,798

2556
สิทธิการเช่า
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
รายได้ รอตัดบัญชีที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี ้สินระยะสัน้
เงินรับล่วงหน้ าค่าใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

(ปรับปรุง)
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บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

16,382,134
12,678,707
(4,746,776)

16,382,134
11,341,477
(3,810,715)

16,382,134
11,341,477
(3,810,715)

104,458
(1,904,534)
6,131,855
(244,988)
5,886,867
12,579,538

99,830
(1,469,480)
6,161,112
(221,260)
5,939,852
11,696,868

99,082
(767,672)
6,862,172
(167,019)
6,695,153
12,682,951

2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

622,225
920,959
22,168
8,253
14,148
6,112
1,593,865

845,877
774,764
22,760
5,813
23,374
8,301
1,680,889

582,821
470,989
22,365
14,400
35,390
17,896
1,143,861

483,536
621,076
12,499
45,176
561,340
248,807
1,972,434
(68,636)
(447,205)
(6,949)

636,393
578,294
11,604
73,447
686,411
286,040
2,272,189
(1,746)
(593,046)
(27,228)

383,810
372,404
10,789
61,433
420,095
173,544
1,422,075
46,075
(232,139)
(21,187)

(454,154)

(620,274)

(253,326)

2556
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว – ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุง)

บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ คา่ การจัดการ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การ
ต้ นทุนกิจการสนามกอล์ฟ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษัทร่ วม
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

(ปรับปรุง)

36

เอกสารแนบ 4
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

(ปรับปรุง)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับปรุง
รายได้ รอตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รายได้ จากการลงทุน
ต้ นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่าใช้ จ่ายสาหรับคดีความ
กลับรายการประมาณการค่าใช้ จ่าย
สาหรับคดีความ
ประมาณการจากการประกันค่าเช่า
ขาดทุนจากการด้ อยค่าและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการสนับสนุนทางการเงิน
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
สิทธิการเช่า
การเปลี ่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายเงินประกันค่าเช่า
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายสาหรับคดีความ
เงินสดจ่ายสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

(454,154)

(620,274)

(253,326)

(24,167)
242,312
(14,148)
248,807
50,892

(22,122)
247,937
(23,374)
286,040
157,291

(22,005)
147,680
(35,390)
173,544
11,117

(1,050)
14,812
(1,503)
96,686
68,636
6,949
3,314

(6,200)
52,368
7
2,124
1,746
27,228
1,090

(24,911)
12,456
8,445
(16,318)
4,255
(46,075)
21,187
3,715

(2,264)
235,122

(1,448)
102,413

(125)
(15,751)

(15,539)
(877)
(1,225,830)
12,759
7,069
(5,848)
92,771

(58,771)
4,636
369,879
12,393
3,739
(191,074)

(7,000)
(5,383)
266,325
25,151
(942)
89,137

(103,956)
2,500
47,653
(10,989)
(965,165)
(25,975)
(991,140)

(90)
(298,359)
47,739
(56,511)
(64,006)
(19,783)
(83,789)

90
(70,135)
61,989
(62,152)
(164,758)
116,571
(23,571)
93,000
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บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด สาหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

(หน่วย : พันบาท)
2554

(ปรับปรุง)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดเผื่อขายลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราว-เงินฝากประจา (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวที่มีภาระผูกพัน-เงินฝาก
ออมทรัพย์ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รับเงินปั นผล
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิทธิการเช่า
ซื ้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้ นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทย่อย
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับค่าใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

2,334
74,349

15,762
(29,667)

27,817
1,120
(5,384)

55
927

(3)
2,042

25
(130)

(60,185)
20,298
-

(15,315)
37,930
-

52,809
(130)

2,825

3,655

340

(128,129)
(87,526)

(204,735)
(190,331)

(1,576,379)
(1,499,914)

(226,673)
(1,190)

(270,532)
(2,247)

(227,391)
(7,377)

540,000
(25,000)
840,638
(539,893)

431,908
(497,562)

1,172,655
(600,904)

11,200
424,497
1,023,579
(55,087)
219,051
163,964

10,080
1,981
(326,372)
(600,492)
819,543
219,051

12,480
1,512,197
1,861,661
454,747
364,796
819,543
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บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
อัตราส่ วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
อัตราส่ วนทางการเงิน
1 อัตราสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
อัตราเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการกาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น ( %)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
3 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทางาน ( Efficiency Ratio)
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์
4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio )
อัตราส่วนหนี ้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( เท่า )
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( เท่า )
5 ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี ( บาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น ( บาท )
6 อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (%)
หนี ้สินรวม (%)
รายได้ จากการขาย
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ

2555

2554

1.39
0.19
-0.56
13.12
27.44
0.38
945.51
5.62
64.02
1,036.96

0.73
0.24
-0.05
18.98
18.97
0.75
478.33
4.71
76.44
573.74

1.29
0.54
0.05
25.45
14.34
0.30
1,215.16
4.12
88.56
1,140.94

29%
-27%
-7%

25%
-34%
-9%

29%
-22%
-4%

-4%
-22%
0.13

-5%
-30%
0.14

-2%
-1%
0.10

0.55
1.09

0.56
0.93

0.51
0.89

4.84
-0.35

5.43
-0.49

6.66
-0.23

8%
16%
-5%
-20%
-27%

-8%
-7%
53%
58%
145%

15%
-8%
-43%
-19%
-22%

(ปรับปรุง)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 583 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 327 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 36 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์ ของโครงการบ้ านจัดสรร ซึ่งอยู่ในช่วงปลายโครงการของโครงการ
โกลเด้ น เลเจนด์ โครงการโกลเด้ นนครา และโครงการแกรนด์ โมนาโค ประกอบกับภาวะอุทกภัยในเขตพืน้ ที่กรุ งเทพ ทาให้ มีการ
ชะลองานก่อสร้ างและการโอนบ้ านในช่วงปลายปี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 846 ล้ านบาท
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เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จานวน 263 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการ
โกลเด้ น เฮอริเทจ เฟส 2 และโครงการแกรนด์ โมนาโค เฟส 1 สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน
622 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 224 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์
โครงการบ้ านจัดสรรเก่า และบริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้ จากการขายในโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจานวน 471 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 44 ล้ านบาท หรื อ คิด
เป็ นร้ อยละ 10 เป็ นผลจากความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวต่อการเมืองไทย ประกอบกับการฟื น้ ตัวของการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ทาให้ อตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ที่มีภาวะอุทกภัยในเขตรอบนอกของกรุ งเทพ
ในปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุ งงบการเงินสาหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทาให้ รายได้ จากการให้ เช่าและ
บริการจากเดิม 713 ล้ านบาท เป็ น 775 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 304 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ น
ร้ อยละ 65 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การของโครงการ อาคารสานั กงานสาทร สแควร์
สาหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจานวน 921 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 146 ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การของโครงการ อาคารสานักงาน
สาทร สแควร์
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 22 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เพียงจานวน 0.85 ล้ านบาท หรือคิดเป็ น
ร้ อยละ 4 ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 23 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จานวน 0.39 ล้ านบาท
หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 2 สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 22 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน
0.59 ล้ านบาท หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 3 โดยอัตรากาไรขันต้
้ นของกลุ่มธุรกิจ ตังแต่
้ ปี 2554 จนถึง 2556 มีดงั นี ้
ธุรกิจ
การขายอสังหาริมทรัพย์
การให้ เช่าและบริการ
กิจการสนามกอล์ฟ

ปี 2556
22%
33%
44%

อัตรากาไรขัน้ ต้ น
ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่ )
24%
25%
49%

ปี 2554
34%
21%
52%

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 384 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของรายได้ ซึ่งต้ นทุนดังกล่าวรวมการ
กลับรายการการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 8 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ โดยรวมอัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ ลดลง
เป็ นเพราะต้ นทุนค่าก่อสร้ างลดลง ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 636 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75
ของรายได้ ซึง่ ต้ นทุนดังกล่าวรวมการกลับรายการการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 12 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ แต่
อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคของโครงการบ้ านจัดสรรเพิ่มขึน้
สาหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 484 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78 ของรายได้ แต่อตั ราส่วนต้ นทุน
ต่อรายได้ เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการบ้ านจัดสรรเพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนจากการให้ เช่ าและบริการ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน 372 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของรายได้ อัตราส่วนเพิ่มขึน้ จากปี
2553 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการให้ เช่าและบริการ สาหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ เนื่องจากโครงการดังกล่าว
เริ่มให้ บริการตังแต่
้ ปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน 578 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 81 ของรายได้ อัตราส่วนเพิ่มขึน้ จากปี 2554 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากต้ นทุนของโครงการ อาคารสานักงานสาทร สแควร์
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ทัง้ นี ้ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อ น บริ ษัทเริ่ มรั บรู้ ต้ นทุนดังกล่าวโดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาและค่าเช่าที่ดิน ในกลางเดือน
กันยายน 2554 เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน
621 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67 ของรายได้ อัตราส่วนลดลงจากปี 2555 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากอัตราการให้ เช่าของโครงการ
อาคารสานักงานสาทร สแควร์ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนค่าบริการเพิ่มขึ ้นเฉพาะส่วนของต้ นทุนแปรผันตามอัตราส่วนการให้ เช่า
ต้ นทุนคงที่และค่าเสื่อมราคาไม่ได้ ปรับเพิ่มมาก
ต้ นทุนจากกิจการสนามกอล์ ฟ
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟจานวน 13 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56 ต่อรายได้ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุน
กิจการสนามกอล์ฟจานวน 12 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 51 ต่อรายได้ และในปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนจานวน 11 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 48 ต่อรายได้
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 61 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 เป็ น
ผลมาจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาดลดลง โดยเฉพาะโครงการบ้ านจัดสรรโครงการแกรนด์ โมนาโค และโครงการโกลเด้ น เฮอริ เทจ
เนื่องจากใกล้ จบโครงการ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 12 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายในการขายของโครงการ อาคารสานักงาน สาทร
สแควร์ ที่ใช้ จ่ายเป็ นค่านายหน้ าของการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 45 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2555 จานวน 28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการขายของโครงการ อาคาร
สานักงาน สาทร สแควร์ ที่หนั มาพนักงานของบริษัท ทาหน้ าที่แทน และลดค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 420.09 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของรายได้ รวม ลดลงจากปี 2553 จานวน
125.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 เนื่องจากประมาณการประกันค่าเช่าลดลงจานวน 54.91 ล้ านบาท และปรับปรุ ง
ค่าใช้ จ่ายลดลงสาหรับประมาณการหนี ้สินจากคดีความจานวน 23.76 ล้ านบาท ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
686.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41 ของรายได้ รวม เพิ่มขึน้ จากปี 2554 จานวน 266.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของประมาณการหนี ้สินจากคดีความจานวน 164.88 ล้ านบาท ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
จานวน 46.35 ล้ านบาท ภาษี โรงเรื อนจานวน 13.86 ล้ านบาท จากการให้ เช่าในอาคารสาทรสแควร์ ที่เพิ่มขึ ้น และภาษี ธุรกิจ
เฉพาะเป็ นจานวน 8.78 ล้ านบาท เนื่องจากโอนบ้ านและที่ดินมากขึ ้น สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 561
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของรายได้ รวม ลดลงจากปี 2555 จานวน 125 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 18 สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของประมาณการหนีส้ ินจากคดีความจานวน 101 ล้ านบาท ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 40 ล้ านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างจานวน 34 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง จากการเลิกใช้ บริ การบริ ษัทนายหน้ าในการหาผู้
เช่าอาคาร จานวน 14 ล้ านบาท และค่าบริ การดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรที่ทยอยส่งมอบให้ นิติบคุ คล
หมู่บ้านจัดสรรดูแลที่บนั ทึกเป็ นค่าซ่อมแซมดูแลรักษาลดลงจานวน 17 ล้ านบาท แต่มีการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญในส่วนเงิน
ให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ างรับแก่บริษัทร่วมแห่งหนึง่ จานวน 96 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 174 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2553 จานวน 54 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มขึ ้นสาหรับโครงการ สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ เป็ นผลจากบริษัทหยุดการรับรู้ดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่า
การก่อสร้ าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน
จานวน 286 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2554 จานวน 113 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน รวมทังเป็
้ นผลจากการที่บริ ษัทรับรู้ ดอกเบี ้ยจ่ายของโครงการอาคารสานักงาน สาทร สแควร์ เป็ นค่าใช้ จ่าย ขณะที่ปี
ก่อนบริ ษัทบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นต้ นทุนโครงการจนถึงกลางเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จตังแต่
้ กลางเดือนกันยายน 2554 สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 249 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555
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จานวน 37 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็ นผลจากการที่บริษัทเจรจา
ขอปรับลดอัตราดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเดิม และเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินผู้ให้ เงินกู้ไปยังผู้ให้ ก้ ทู ี่ให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่ต่า
กว่า
ภาษีเงินได้
ในปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 บริ ษัทฯ มีภาษี เงินได้ จานวน 7 ล้ านบาท จานวน 24 ล้ านบาท และจานวน 21 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ เป็ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลของบริ ษัทย่อย และผลกระทบจากการปรับปรุ งภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีสาหรับปี 2555
ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2554 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 253 ล้ านบาท ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังปรับปรุ งตามมาตรฐานการบัญชี
ใหม่จานวน 620 ล้ านบาท (ตามรายงานเดิม 667 ล้ านบาท) และในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 454 ล้ านบาท
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินสาหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
มีสินทรัพย์รวม 11,697 ล้ านบาท (จากเดิม 11,593 ล้ านบาท) โดยผลกระทบหลักปรับปรุ งเพิ่มในส่วนลูกหนี ้การค้ า จากการ
ปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่ อง ”สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน” แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบแสดง
ฐานะการเงินปี ก่อนลดลงจานวน 986 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ดังนี ้
 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาสุทธิ จานวน 656 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี ก่อน
ประมาณ 378.57 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการบ้ านจัดสรร โดยเฉพาะโครงการโกลเด้ น
เฮอริเทจ และโครงการ แกรนด์ โมนาโค
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ จานวน 7,999 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี ก่อน 124 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าโครงการแกรนด์ โมนาโค
เฟส 2
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จานวน 1,692 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ลดลงสุทธิ จากปี ก่อน
ประมาณ 36 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคา
 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจานวน 600 ล้ านบาท
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรวมในปี 2555 จานวน 148 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 19
ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากการขอคืนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลที่ชาระเกินของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์รวม 12,580 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน เป็ นจานวน 883 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จานวน 1,227 ล้ านบาทโดยบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้อ
ที่ดินเพิ่มใหม่จานวน 5 โครงการ ส่วนสินทรัพย์หลัก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า สินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้
เพื่อขาย และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ มีจานวน 7,808 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี ก่อน 191
ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และเงินลงทุนในบริษัทร่ วมลดลงจานวน 100 ล้ านบาท จาก
การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวม 5,757 (จากเดิม 5,562.43 ล้ านบาท) โดยผลกระทบหลักปรับปรุ งเพิ่มในส่วน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 206 ล้ านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินปี ก่อนหนี ้สินรวมลดลงจานวน
231 ล้ านบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้การค้ า เงินประกันผลงานผู้รับเหมาสร้ างอาคารสาทร สแควร์ ที่ครบกาหนด
จ่ายคืน เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลงจากการโอนบ้ าน และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น และเพิ่มขึ ้นจากการประมาณการหนี ้สินจาก
คดีความ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 6,693 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 936 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 16 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 1,051 ล้ านบาท เพื่อใช้ สนับสนุนการพัฒนา
โครงการบ้ านจัดสรร ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง จานวน 1,100 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 865 ล้ านบาท เพื่อจ่ายชาระ โดยให้ สอดคล้ องกับแผนการรับเงินจากการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะครบกาหนดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และแผนการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในปี
2557 ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามแผน บริ ษัทฯ จะต้ องเจรจาหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว เพื่อจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสันนี
้ ้
ต่อไป และเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 93 ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของงานพัฒนาโครงการบ้ านและค่าก่อสร้ างบ้ าน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน 6,161 ล้ านบาท (จากเดิม 6,251 ล้ านบาท) โดย
ผลกระทบหลักปรับปรุงเพิ่มในส่วนขาดทุนสะสม ซึง่ เป็ นผลสุทธิจากการบันทึกขาดทุนลดลงจากการรับรู้ รายได้ ค่าเช่าเพิ่ม จาก
การปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่ อง ”สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน” และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจากการ
บันทึกค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี จากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 “ ภาษี เงินได้ ”
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินปี ก่อน ลดลงสุทธิจากปี ก่อน เป็ นจานวน 701 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการขาดทุน
ที่เกิดขึ ้นในปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 6,132 ล้ านบาท ลดลงสุทธิจากปี ก่อน เป็ นจานวน 294
ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการขาดทุนที่เกิดขึ ้นในปี นี ้จานวน 430 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 401 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นจานวน 93 ล้ านบาทซึง่ ลดลง 290 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า โดย
ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯ มิได้ มีการเปิ ดขายโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิมอีกทังกิ
้ จการมุ่งเน้ นไปที่การก่อสร้ างอาคารสานักงานสาทรสแควร์ เพื่อให้ แล้ วเสร็จและพร้ อมให้ ผ้ ูเช่าเข้ า
ตกแต่งในช่วงปลายปี ด้ านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปี ที่แล้ วถึง 903 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเข้ า
ซื ้อที่ดินที่ตงอาคารแอสคอทเพื
ั้
่อให้ บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของที่ดิน จากเดิมที่บริ ษัทย่อยเป็ นเพียงผู้เช่าที่ดิน และการลงทุนก่อสร้ าง
โครงการอาคารสานักงานสาทรสแควร์ และพระราม 4 รวมถึงบริษัทฯ ไม่ได้ มีเงินสดรับจากการขายที่ดินเปล่าสาหรับโครงการที่
ยังไม่ได้ พฒ
ั นา เช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมา ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงิน 1,453
ล้ านบาท เนื่องมาจากในปี 2554 บริ ษัทได้ ออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นจานวน 504,065,655 หุ้น ที่ราคา 3 บาท
ต่อหุ้น และ 1 หุ้นสามัญ คิดเป็ นมูลค่า 1,512 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงาน จานวน 84 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าบริษัทฯ จะสามารถโอนบ้ านได้ มากขึ ้น
กว่าปี ก่อน แต่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมยังสูงอยู่ ด้ านเงินสดรับจากธุรกิจให้ เช่าจากโครงการอาคารสานักงานสาทร
สแควร์ ยงั เป็ นช่วงเริ่มต้ น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดในการได้ ผ้ เู ช่ายังคงสูงเช่นเดียวกัน รวมทังการจ่
้
ายเงินเพื่อยุติคดีความ ด้ าน
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน มีจานวน 190 ล้ านบาท เนื่องจากยังคงมีการลงทุนต่อเนื่องในโครงการพระรามสี่ สาหรับ
กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจานวน 326 ล้ านบาท โดยส่วนมากเป็ นการจ่ายชาระดอกเบี ้ย
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงาน จานวน 991 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในโครงการ
บ้ านจัดสรรใหม่จานวน 5 โครงการ ด้ านกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน มีจานวน 88 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมี
การลงทุนในอุปกรณ์ สาหรับงานก่อสร้ างแบบบ้ านใหม่ การปรับปรุ งอาคารให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และลงทุน
เพิ่มในลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ สาหรับกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจานวน 1,023 ล้ านบาท โดยหลักเป็ นการกู้ยืมเงิน
เพิ่มขึ ้นสุทธิ 815 ล้ านบาท และได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 424 ล้ านบาท แต่จ่ายชาระ
ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมไป 227 ล้ านบาท
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กระแสเงินสด
(หน่วย : ล้ านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

2556
(991)
(87)
1,023
(55)

2555
(ปรับปรุงใหม่)
(84)
(190)
(326)
(600)

2554
93
(1,500)
1,862
455

12.5 ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่สาคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ในปี 2555 - 2556
ดังต่อไปนี ้
มูลค่ ารายการ มูลค่ ารายการ
บุคคลที่อาจ
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ปี 2555
ปี 2556
มีความขัดแย้ ง
กับบริษัท
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
มีกรรมการร่ วมกัน
การใช้ บริ การด้ านงานประกันภัย
0.35
บจก.อาคเนย์ แคปปิ ตอล
มีกรรมการร่ วมกัน
การใช้ บริ การด้ านงานประกันภัย
4.13
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
มีกรรมการร่ วมกัน
การใช้ บริ การเช่าอุปกรณ์
2.30
บจก. นอร์ ท สาธร โฮเต็ล
บริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ
เงินให้ ก้ ยู ืม โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
169.17
229.35
MLR-1%-MLR-0.25%
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
0.79
14.89
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
27.07
41.96
12.6 ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี
13. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มี
14. การประเมินราคาสินทรัพย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
รายงานการประเมินสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้ าทารายการ ซึง่ จัดทาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ปรากฏในรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ
15. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่บริ ษัทฯ ได้ แต่ง
ตังขึ
้ ้น เพื่อให้ ความเห็นต่อทารายการที่เกี่ยวโยงกันแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
ในครัง้ นี ้ มีความเห็นว่า การที่บริ ษัทฯ จะขายที่ดินที่เป็ นสินทรัพย์ที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั จานวน
35 แปลง เนื ้อที่รวม 31 ไร่ 70 ตารางวา พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจานวน 11 รายการ ซึ่งตังอยู
้ ่บนถนนรามคาแหง มีความ
เหมาะสม เนื่องจากการขายสินทรัพย์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ การทารายการจะส่งผลดีทาให้ บริ ษัทมี
กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ ประโยชน์ในการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ตาม
นโยบายของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะรับรู้กาไรจากการขายสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การเข้ าทารายการครัง้ นี ้มีข้อด้ อยคือ
บริ ษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้ รับรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การจากการให้ เช่าอาคารโกดังสินค้ า บริ ษัทฯ อาจสูญเสียโอกาส
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ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์บนที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ และ บริ ษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสการทากาไร
จากมูลค่าตลาดของที่ดินที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ราคาเสนอซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่เสนอโดยสิริ ทรัพย์พฒ
ั นาในราคา 980.00 ล้ านบาท มีความเหมาะสม เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึง่ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเท่ากับ 836.27 ล้ านบาท ราคาเสนอซื ้อโดยสิริทรัพย์พฒ
ั นา
จานวน 980.00 ล้ านบาท เป็ นราคาเสนอซื ้อที่สงู กว่าร้ อยละ 39.11 ของมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสูงกว่า
ร้ อยละ 14.67 ของราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบกับเงื่อนไขการทารายการต่างๆ ที่ระบุไว้ ใน
สัญญาจะซื ้อจะขายดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็ นเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ
ไม่ได้ เสียประโยชน์แต่อย่างใด
จากเหตุผลดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันใน
ครัง้ นี ้ ทังนี
้ ้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับเต็ม มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น
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ที่ GOLD 2557/016
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21/2557
ตามที่บริษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน
2557 เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
อยู่บ้านเลขที่ 51 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

อายุ 59 ปี

2. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 257/46 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กรุ งเทพมหานคร 10800

อายุ 63 ปี

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสีย งลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉัน ทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่ านอาจแสดงความประสงค์ ที่ จะให้ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
้ งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ื อหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เผยแพร่ ไ ว้ บนเว็ บ ไซต์ ข อง บริ ษั ท ฯ
www.goldenlandplc.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการ
บริษัทบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดาเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเพื่อให้ ถึงบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยใช้ ซองตอบรับที่แนบมาพร้ อมหนังสือนี ้ ทังนี
้ ้เพื่อ
ความเรียบร้ อยในการเตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้มา
แสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
59 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 26/2546)
 DCP Refresher Course (2/2549)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 3 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการบริหาร
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
- บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ
- บริษัท เบียร์ ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จากัด
 กรรมการ
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ :
63 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท การบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 3 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 รักษาการ ผู้อานวยการ
- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
 2553 – 2556 ที่ปรึกษา
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
- สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2551 – 2553 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2550 – 2551 กรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี -
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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาหนังสือ
นัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ ที่ ยัง ไม่ หมดอายุ เช่ น บัตรประจาตัว ประชาชน บัต รประจาตั ว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่เ ป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenlandplc.co.th และโปรดนา
ใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉัน ทะ หรื อ
กาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันทร์ ที่ 20 เมษายน 2557 หรื อก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลา
เริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของ Custodian)
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(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนือ จากที่ ระบุในหนัง สื อมอบฉันทะ รวมถึง กรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะชูมื อ ขึน้ (เว้ นแต่ ก รณี ที่ เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื่ อ ประธานที่ ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อ 27.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 28.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด และจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
ชาระได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ข้ อ 30.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถื อหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 32.

ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการประชุมให้ เป็ นตามลาดับระเบียบวาะที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน หุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจาเป็ นต้ องเลื่ อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ กันไม่
น้ อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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แบบขอรับรายงานประจาปี 2556 ในแบบรู ปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2556 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ที่อ ยู่ด้านล่างนี ้ และส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ได้ ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 620 – 6222 ต่อ 2 หรื อ E-mail address:
ir@goldenlandplc.co.th โทรศัพท์หมายเลข 02 – 620 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
ชื่อที่อยู่
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

เขียนที่

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้
1
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

2
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

3
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่
อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจานวนทังสิ
้ ้น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น
หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้
1
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

2
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

3
ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าใ นการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่พึงจะเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ (ที่ดินรามคาแหง)
ให้ แก่ บริษัท สิริทรัพย์ พฒ
ั นา จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43. ว่ าด้ วยตราสาคัญของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที่พงึ
จะเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

60

เอกสารแนบ 13

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สาหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่

.
วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน).
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
1
ตาบล/แขวง
2
ตาบล/แขวง
3
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต
อายุ
อาเภอ/เขต
อายุ
อาเภอ/เขต

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8
ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2556
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 4

วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายธนพล ศิริธนชัย
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

พิจารณาอนุมัติรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ (ที่ดินรามคาแหง)
ให้ แก่ บริษัท สิริทรัพย์ พฒ
ั นา จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43. ว่ าด้ วยตราสาคัญของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครัง้ ที่ 21 ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที่พงึ
จะเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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