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ท่ี GOLD 2557/015          
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273   

วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 คร้ังที่ 21 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 
1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557  ได้มีมติให้จดัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 
เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ครัง้ท่ี 20 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 
2556 และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.goldenlandplc.co.th
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ครัง้ท่ี 20 ท่ีจดัขึน้
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุครัง้ดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 

ซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2556 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2556 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและงบก าไร
ขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ และต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 
ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าการ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและทุน
ส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ 
และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทนุสทุธิ 706,902,027 บาท (เจ็ดร้อยหกล้านเก้าแสนสองพนัยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) และมียอด
ขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรคงเหลือ 1,621,534,606 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสี่
พนัหกร้อยหกบาท) 
 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2556  ปี 2555 
 ขาดทนุสทุธิ (บาท) 706,902,027 337,349,138 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) 12,678,706,610 11,341,477,240 
 อตัราในการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) - - 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) - - 
 สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ - - 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมซึง่เป็นข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายปณต  สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผู้มีอ านาจ  นายธนพล  ศิริธนชยั กรรมการผู้มีอ านาจ และนายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบยีน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
ชื่อบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้เสีย ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

1. นายปณต      สิริวฒันภกัดี    กรรมการผู้มีอ านาจ (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ) 
2. นายธนพล     ศิริธนชยั     กรรมการผู้มีอ านาจ (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ) 
3. นายวีระวงค์   จิตต์มิตรภาพ    กรรมการอิสระ        (กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ) 

 
เน่ืองจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการท่ีเกี่ยวข้อง โดยประวั ติย่อและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิย่อ
ของกรรมการท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 3 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2557  
   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  
 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้าง
มลูค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจบุนั รวมทัง้ได้เปรียบเทียบ
ข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั จงึเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
แก่กรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2557 ดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บคุลล ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน 

รายเดือน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

 
ค่าตอบ 

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 - 
 หมายเหต ุ *  ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึง่เท่ากบัวงเงินท่ีได้เสนอในปี 2556 และท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น
ได้อนมุตัิก าหนดวงเงินดงักล่าวไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยเช่นกนั โดยบริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2556 รวมเป็นเงินจ านวน 3,328,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นแปดพนั
บาทถ้วน) 

    
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 

   
  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 

2557 และได้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 ให้พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลข
ทะเบยีน 4439 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบ
บญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2557 เน่ืองจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั เสนอราคาค่าบริการสอบบญัชีท่ีสมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน โดย
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 16 บริษัท มีจ านวนรวม 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ติดต่อกนัมาแล้ว 8 ปี และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
ความเหน็คณะกรรมการ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2557  ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2557 ซึง่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดงันี ้
 
1. ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีประสบการณ์และความต่อเน่ืองใน

การตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ดงัมีรายนามต่อไปนี ้
1.  นายนิรันดร์              ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 2316 และ/หรือ 
2.  นางสาวนิตยา          เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4439 และ/หรือ 
3.  นางสาววิภาวรรณ     ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4795  

 
และแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีประสบการณ์และความต่อเน่ือง
ในการตรวจสอบบญัชี ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงัมีรายนามต่อไปนี ้
1.  นางสาวนิตยา         เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4439 และ/หรือ 
2.  นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4794 และ/หรือ 
3.  นางศศิธร               พงศ์อดิศกัด์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 8802 
 
ให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 
ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบั
บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

 
ทัง้นีน้างสาวนิตยา  เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2555 - 2556 และ ปี 2552 
ส่วนนายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2553 – 2556 และนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2556  
 



 

 7 

2. ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้วย 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 350,000 บาท 
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 630,000 บาท 
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอ่ย 2,720,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 3,700,000 บาท 

 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2553 ถงึปี 2556 ให้แก่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบ
ทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย : บาท 
รายการ 2556 2555 2554 

ค่าสอบบญัชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 3,700,000 4,000,000 4,300,000 
ค่าบริการ IFRS convergance - 390,000 390,000 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 85,550 37,000 
รวมค่าสอบบญัชีและบริการอื่น 3,700,000 4,475,550 4,727,000 

*  ปี 2556 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท  โดยมีคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ 100,000 บาท 
 
นอกจากนี ้ยงัมีค่าบริการอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กบับริษัทในเครือ ของบริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

 หน่วย : บาท 
 2556 2555 2554 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากดั - 363,800 - 
บริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจ ีภมูิไชย จ ากดั - - 45,180 

รวม - 363,800 45,180 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท ส านกัภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และขอบเขตงานท่ีให้ค าปรึกษาดงักลา่วไม่ซ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 1 ใน 2 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง) ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์

พฒันา จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะขายท่ีดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 31–0–70 ไร่ พร้อมสิ่ง

ปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ท่ีส่วนท่ีปรับปรุงพฒันาอื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่ท่ีถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ ให้แก่ บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากดั (“สิริทรัพย์พฒันา”) ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความ
เกี่ยวโยงกบับริษัทฯ ในราคา 980.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดการเข้าท ารายการปรากฏในสารสนเทศรายการ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั เอกสารแนบ 4  

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ท่ีมิได้ใช้
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการด าเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่ๆ ในท าเลอื่นท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน นอกจากนี ้ราคาในการขายท่ีดิน
ดังกล่าว เป็นราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี และสูงกว่ามูลค่าตลาดของท่ีดินท่ีประเมินโดยผู้ ประเ มินค่า
สินทรัพย์อิสระ   
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย (นายปณต สิริวฒันภกัดี) 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจาก
บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั จ านวน 980.00 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในท าเลอื่นท่ีมีศกัยภาพในการ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ ประกอบกบัราคาในการขายท่ีดินดงักล่าว เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
เป็นราคาท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี และสูงกว่ามลูค่าตลาดของท่ีดินท่ีประเมินโดยผู้ประเมินค่าสินทรัพย์อิสระ  
จงึเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักล่าว โดย
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อจดัท าความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าท ารายการดงักล่าว เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ซึง่รายละเอียดรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้อ 43 ว่าด้วยตราส าคญัของบริษัท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อในตราส าคญัของบริษัทฯ จาก “บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั” 
เป็น “บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)” ดงันัน้ จงึต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดท่ี 6 บทเพิ่มเติม ข้อ 43 ว่าด้วยตราส าคญัของบริษัทฯ เพื่อจะได้ยื่น
ต่อนายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดั ขอจดทะเบยีนตามมาตรา 31 วรรคสอง ต่อไป 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อในตรา
ส าคญัของบริษัทฯ จาก “บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั” เป็น “บริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)” โดยอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวดท่ี 6 บท
เพิ่มเติม ข้อ 43 ว่าด้วยตราส าคญัของบริษัทฯ และจะได้ยื่นต่อนายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดั ขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 31 วรรคสอง ต่อไป 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิาณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  
   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวันจันทร์ท่ี 21 
เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12:00 น. 
 
  อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีส่งมาตามเอกสารแนบ12 หรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั ง้ ใ ห้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น)  ได้ ท่ี 
www.goldenlandplc.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
  

 ( นายธนพล ศิริธนชยั ) 
 ประธานอ านวยการ 
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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) 
ของ 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
_____________________________________ 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 
4. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอ านวยการ 
5. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
6. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน 
1. นายแสนผิน สขีุ กรรมการผู้จดัการสายงานโครงการท่ีอยู่อาศยั 
2. นายก าพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายวิทวิส คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
 
ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 ท่าน (ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั) 
1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  
2. นายคริส  ดอลตนั     
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  
4. นางสาวกฤตยาภร อารีโสภณพิเชฐ  
 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
นายชาคริต ปารมีดิเรกลาภ       บริษัท สยามอินเตอร์ เนชนัแนล ลีกลั แอดไวซอร่ี จ ากดั  
 
เร่ิมประชุม 

 คณุวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้
ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่า การประชมุสามญัผู้ถ ือหุ้นป ระจ าปี ครัง้ที่ 20/2556 ในวนันี ้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2556  เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2556 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้เร่ืองอื่นๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20/2556 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มีนาคม 2556 และก าหนดให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวันศกุร์ท่ี 29 มีนาคม 2556 
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ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556 นี ้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 98 ท่าน 
และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 72 ท่าน รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 170 ท่าน ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ จ านวน 962,791,098 หุ้น 
เท่ากบัร้อยละ 84.84175 ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 20/2556 

 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อน

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชมุส าหรับการประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด โดย
ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที่ 27 กนัยายน 2555 ถึง วนัที่ 28 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอวาระการประชมุและบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษา

กฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชมุ จากนัน้ จึงได้มอบหมายให้คณุธนพล ศิริธนชยั ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี  ้

 
 ผู้ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
 ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ งดออกเสียง ขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่า ผู้ถือหุ้น

ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงในบตัร
ลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บบตัรเพื่อน ามานบัคะแนน  

 วาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงมติ เน่ืองจากเป็นการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 วาระที่ 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 

2556 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดงักล่าวข้างต้น 
 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักัน 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อน  
 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี  ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 (ครัง้ที่ 19) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2555 

 ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ครัง้ที่ 19 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2555 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือบอก
กล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  
 

เน่ืองจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือ
หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 (ครัง้ที่ 19) เนื่องจากมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการ
รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 (ครัง้ที่ 19) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
  

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (182 ราย) 964,196,698 เสียง   
เห็นด้วย 176 ราย จ านวน 927,121,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9615485 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 6 ราย จ านวน 37,074,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.84515 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ค ุณธนพล ศิริธนชัย และคุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2555 
 
 คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล ได้สรุปเกี่ยวกบังบการเงิน ดงัต่อไปนี  ้
 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2555 จ านวน 1,619 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ปี 2554 จ านวน 475 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที ่เพิ ่มขึน้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 
จ านวน 845 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จาก ปี 2554 จ านวน 263 ล้านบาท เนื่องจากบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จ
และสามารถโอนบ้านให้ลกูค้าได้เพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2555 จ านวน 713 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จาก ปี 2554 จ านวน 242 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการอาคารสาทร สแควร์ เต็มปี ในขณะที่ ปี 
2554 เร่ิมเปิดให้บริการเดือนกนัยายน 
 
 ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ และต้นทนุการให้เช่าและบริการ ในปี 2555 เพิ่มขึน้ในสดัส่วนเดียวกบัรายได้ โดย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 เพิ่มขึน้ประมาณ 278 ล้านบาท จากการประเมินค่าความเสียหายคดีความ 
จ านวน 164 ล้านบาท และจากการตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินทรัพย์อีก จ านวน 46 ล้านบาท รวมทัง้อื่นๆ นอกจากนี ้ต้นทนุ
ทางการเงินที่เพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากดอกเบีย้ส าหรับโครงการ สาทร สแควร์ ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2554 จนถึง ปี 2555 ท่ี
น ามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ านวน 
 
 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานโดยรวม 652 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีส่วนแบ่งขาดทนุจากบริษัท
ร่วม จ านวน 1.7 ล้านบาท และภาษีเงินได้อีก จ านวน 12 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุส าหรับ ปี 2555 เท่ากบั 667 
ล้านบาท  เมื่อรวมกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากโครงการผลประโยชน์พนกังานอีก จ านวน 2 ล้านบาท จึงเป็นผลให้
บริษัทฯ มีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2555 เท่ากบั 664 ล้านบาท โดยขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมนีเ้ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
จ านวน 610 ล้านบาท และของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุอีก จ านวน 54 ล้านบาท  
 
 ผลขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน เท่ากบั 0.54 บาทต่อหุ้น และเมื่อค านวณปรับลดด้วยจ านวนหุ้นที่เพิ่มขึน้จากการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นสามญัท่ีเหลืออยู่ และรวมเงินได้จากใบส าคญัแสดงสิทธิ จะท าให้ผลขาดทนุ
ต่อหุ้นปรับลดเหลือ 0.44 บาทต่อหุ้น 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์รวมส าหรับปี 2555  เท่ากบั 11,592 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2554 จ านวน 1,090 ล้านบาท ซึง่เป็น
ผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในปี 2555 ที่ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 600 ล้านบาท เนื่องจากมีการน าเงินไป
จ่ายช าระค่าก่อสร้าง ซือ้สินทรัพย์บางส่วนและจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน นอกจากนี ้สินทรัพย์รวมที่ลดลงยงัเป็นผล
มาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ในปี 2555 ท่ีลดลงจากปี 2554 กว่า 378 ล้านบาท 
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 หนีส้ินรวมส าหรับปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จ านวน 425 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายการเจ้าหนีก้ารค้า
โครงการ สาทร สแควร์ และรายการหนีส้ินหมนุเวียนอื่น ซึง่เกี่ยวกบัการจ่ายคืนเงินประกนัผลงาน  
 
 มีการบนัทึกขาดทนุสทุธิส าหรับปีท่ีผ่านมา ท าให้มีขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ จ านวน 611 ล้านบาท ดงันัน้ ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมส าหรับปี 2555 เท่ากบั 6,030 ล้านบาท 
 
 คุณธนพล ศิริธนชัย สรุปภาพรวมแผนธุรกิจส าหรับบริษัทฯ ดงันี  ้
 ภายหลงัปิดสมดุทะเบียน บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 16,382 ล้านบาท มีทนุช าระแล้ว ณ วนัที่ 28 มีนาคม 
2556 จ านวน 11,348 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 มีผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(Gold-W1) เป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 84.9 ล้านหุ้น ซึง่จะท าให้ทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ภายหลงัการจดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เพิ่มขึน้เป็น 12,157 ล้านบาท  
 
 ธุรกิจหล ักของบริษัท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ ที ่อยู ่อาศ ัยในแนวราบ อาคารส าน ักงานและเซอร์ว ิส          
อพาร์ทเม้นท์ และทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัท (non-core assets) ได้แก่ สนามกอล์ฟพานอรามา และที่ดินเปล่า 
เช่น ท่ีทบัสะแก เชียงราย และกระบี่ 
 
 รายละเอียดของทรัพย์สินต่างๆ จ าแนกออกได้ดงันี ้ 

 โครงการสาทร สแควร์ และโครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ ซึง่เป็นอาคารส านกังานให้เช่า มีพืน้ท่ี 
75,000 ตารางเมตร และ 11,000 ตารางเมตร ตามล าดบั โดยปัจจบุนัมีผู้ เช่าแล้วกว่าร้อยละ 62 
และ 98 ตามล าดบั 

 โรงแรมดบับลิว โฮเต็ล ซึง่เปิดด าเนินการแล้ว บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 
80 เป็นผู้ถือหุ้นจากประเทศดไูบ โรงแรมประกอบด้วยห้องพกั 400 ห้อง (เปิดให้บริการแล้ว) และ
อาคารซึง่เคยเป็นสถานฑตูรัสเซียจะน ามาพฒันาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเช่นเดียวกนั โดยคาดว่า
จะสามารถเปิดให้บริการส่วนนีไ้ด้ในไตรมาส 3 ของปี 2556 

 เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 2 โครงการ ได้แก่ เมย์แฟร์ แมริออท เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กองทนุท่ี   
บริษัทฯ ถือสดัส่วนร้อยละ 33 และดิ แอสคอท สาทร บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ซึง่
บริหารจดัการโดยกลุ่มแอสคอท ประเทศสิงคโปร์ 

 โครงการพระราม 4 เป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจากส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก าลงัอยู่
ระหว่างพฒันาเป็นอาคารส านกังานและโรงแรม เนือ้ท่ี 8 ไร่  

 โครงการที่อยู่อาศยัในแนวราบ ซึง่เป็นโครงการเดิมของบริษัทฯ ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินขายเพื่อ
ส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2556 

 โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลมุ เนือ้ท่ีประมาณ 2,000 ไร่  
 ท่ีดินรอการพฒันา ได้แก่ รามค าแหง และท่ีดินเปล่าบริเวณกระบี่ ทบัสะแก และเชียงราย  

 
แผนธุรกิจ 3 ปี ของบริษัทฯ คือ ในปี 2556 นี ้จะเร่ิมจากการปรับพืน้ฐานและโครงสร้างทางการเงิน โดยจะ

เป็นการลงทนุในระบบคอมพิวเตอร์และบญัชี รวมถึงการซือ้ท่ีดินเพื่อเปิดตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบเพิ่มขึน้ ส าหรับปี 
2557 บริษัทฯ จะท าการปรับปรุง Branding และเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทนุ เพื่อรองรับโครงการซึง่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต และส าหรับปี 2558 จะเป็นปีส าหรับการขยายตลาดให้เติบโตไปสู่การเป็นผู้น าด้านอสงัหาริมทรัพย์  

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้บริษัทย่อยเพิ่มเติม คือ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในแนวราบที่จะเกิดขึน้ใหม่ 
 
ในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นท่ีจะสร้างวฒันธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 
 Good governance  มีธรรมาภิบาลท่ีดี 
 Open minded   เปิดรับการสื่อสารและสิ่งใหม่ๆ 
 Learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 Driving for excellent  มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ 
     รวมเป็นค าว่า “GOLD” 
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มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี  ้
 

 คุณยุพาณี วัจนะรัตน์  : บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขายอสงัหาริมทรัพย์เข้ากองทนุหรือไม่ 
 
คณุธนพล ศิริธนชยั  : มีความเป็นไปได้ในกรณีดงักล่าว โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างของ
กองทนุและความพร้อมของทรัพย์สิน 
 

 คุณวิศาล   : โครงการพระราม 4 มีความคืบหน้าอย่างไร 
 
คณุธนพล ศิริธนชยั  : อยู่ระหว่างปรับแผนการด าเนินงาน ซึง่มีความชดัเจนท่ีจะพฒันาเป็นอาคาร
ส านกังาน 2 อาคาร และพฒันาเป็นโรงแรมอีก 1 อาคาร โดยจะเร่ิมก่อสร้างประมาณปลายปี 2556 
 

 คุณวีระ รักชาติ : บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทนุเพื่อน ามาใช้ในการลงทนุหรือไม่ 
 
คณุสมบรูณ์ วศินชชัวาล : แหล่งเงินทนุหลกัคาดว่าจะมาจากการด าเนินงานปกติ และการพิจารณา
ที่จะจ าหน่ายทรัพย์สินซึง่เป็น non-core บางส่วนออกไป อีกทัง้เงินรับที่จะได้จากการแปลง
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากผู้ถือหุ้นอีกกว่า 1,500 ล้านบาท ก็จะท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพเพียงพอที่จะ
ขยายการลงทนุได้ โดยยงัไม่ต้องเพิ่มทนุในขณะนี  ้
 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีตัง้โครงการบริเวณถนนสาทรและพระราม 4 หรือไม่ 
 
คณุธนพล ศิริธนชยั  : ท่ีดินดงักล่าวทัง้หมดเป็นของส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ เช่า มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 และมีสิทธิต่ออายไุด้อีก 30 ปี 
 

 คุณสุริยนต์ จติราภณัฑ์: บริษัทฯ มีการปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี (Book Value) ให้เป็นไปตามมลูค่า
ยตุิธรรม (Fair Value) ของทรัพย์สินซึง่เป็น non-core หรือไม่ อีกทัง้มีแผนการบริหารจดัการกบั
ทรัพย์สินเหล่านีอ้ย่างไร และในส่วนของบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้เพิ่มนัน้ มีแผนการด าเนินงานอย่างไรและ
สามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อใด 
 
คณุสมบรูณ์ วศินชชัวาล : ยงัไม่มีนโยบายการปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของทรัพย์สินซึง่เป็น non-core 
ในกรณีท่ีมลูค่ายตุิธรรมสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี 
 
คณุธนพล ศิริธนชยั  : บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินซึง่เป็น non-core ให้กบัผู้ ให้ประโยชน์
สงูสดุ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและน าเงินมาใช้ในการบริหารจดัการกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ส าหรับ
ในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ ากดั นัน้ ในปี 2556 นี ้จะมีการซือ้ที่ดิน
เพิ่ม จ านวน 3 – 4 แปลง และคาดว่าจะเร่ิมเปิดตวัโครงการใหม่ได้ประมาณปลายปี 2556 จนถึง 
ต้นปี 2557 ดงันัน้ บริษัทน่าจะรับรู้รายได้ได้ประมาณปี 2557 
 

 คุณสุรีพร  : บริษัทฯ จะสามารถพลิกฟืน้กลบัมามีก าไรและจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด 
 
คณุธนพล ศิริธนชยั  : เชื่อมัน่ว่าภายใน 2 - 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะสามารถพลิกฟืน้กลบัมามีผล
ประกอบการท่ีดีได้ หากมีการด าเนินงานตามแผนธุรกิจท่ีได้แจ้งให้ทราบไว้ตัง้แต่ตอนต้น 

  
นอกจากนี ้ประธานฯ ยงัให้ความเชื ่อมัน่ว่า คณะผู้บริหารชดุใหม่ทกุท่านมีความตัง้ใจเป็นอย่างยิ ่งที่จะ

บริหารงานให้บริษัทฯ กลบัมามีก าไร จากแผนธุรกิจ 3 ปี ตามที่คณุธนพล ศิริธนชยั ได้ชีแ้จงไว้ โดยในล าดบัถดัไป หาก
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ ่มเติม จะขอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555 

 
 มติ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2555  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า ขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  ตามรายละเอียดในงบการเงินซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ
สามญัผู้ถือหุ้นแล้ว  เนื่องจากมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
คุณสุริยนต์  จิตราภัณฑ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า  สาเหตุใดสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปี 2555 ลดลงจาก ปี 2554 กว่า 300 ล้านบาท 
และรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั ซึง่เข้าใจว่าน่าจะเกิดจาก บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั นัน้ มี
อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืม และการจ่ายคืนอย่างไร 

 
คณุสมบรูณ์ วศินชชัวาล : มลูค่าท่ีลดลงของอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเกิดจากการโอนขายบ้านให้กบั

ลกูค้า ซึง่ต้องมีการโอนท่ีดินออกไปบางส่วน รวมถึงการจ่ายช าระค่าก่อสร้าง ส าหรับในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนันัน้ บริษัทฯ มีนโยบายการจดัโครงสร้างทางการเงิน ซึง่ไม่ต้องการให้มีเงินทนุมากเกินจ าเป็น จึงท า
การปล่อยกู้ ให้กบับริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั โดยบริษัทดงักล่าวคือ บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จ ากดั โดยบนัทึกบัญชีเป็นเงินกู้ยืม
เมื่อถกูทวงถาม ก าหนดอตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาด 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (204 ราย) 964,341,252 เสียง   
เห็นด้วย 201 ราย จ านวน 964,337,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99964 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จ านวน 51 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 3,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00035 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุธนพล ศิริธนชยั เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี  ้
 
คณุธนพล ศิริธนชยั ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 

60 ของก าไรสทุธิในแต่ละปี ภายใต้เงื ่อนไขของแผนการลงทนุ ผลการด าเนินงาน สภาพคล่องของบริษัท และความ
เหมาะสมอื่นๆ อย่างไรก็ดี จากผลการด าเนินงาน ปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการของงบเดี่ยวเป็นผลขาดทนุ
สทุธิประมาณ 337 ล้านบาท และยงัมียอดขาดทนุสะสมที่ยงัไม่ได้จ ัดสรรคงเหลือประมาณ 915 ล้านบาท ดงันัน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 

 
เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุ

พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
 

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ตามรายละเอียดดงักล่าว
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (207 ราย) 964,345,553 เสียง   
เห็นด้วย 202 ราย จ านวน 964,332,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99861 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย จ านวน 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 13,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00139 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุปณต สิริวฒันภกัดี เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี  ้
 
 คณุปณต สิริวฒันภกัดี ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ซึง่ก าหนดให้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ทัง้หมดในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีม้ีกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนัชยั ศารทลูทตั (2) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และ (3) นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล 
 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึง่ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณา
แล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ซึง่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  ให้เสนอท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 
 

1. นายวันชยั ศารทลูทตั  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระ   
2. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอีกวาระ   
3. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจ

ลงนามแทน คณุสมบรูณ์ วศินชชัวาล ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
   

ซึง่ประวตัิโดยย่อของกรรมการดงักล่าว ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบการประชมุที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี  ้

 
เน่ืองจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุ

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็น
ราย บคุคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
 

1. นายวันชัย  ศารทูลทัต   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ  
 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 203 ราย จ านวน 963,999,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96412 
ไม่เห็นด้วย 3 ราย จ านวน 335,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03484 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00105 

 
2. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร ต าแหน่ง กรรมการผู้ มีอ านาจ 

กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชมุ ดงันี ้

 
รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 203 ราย จ านวน 963,999,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96412 
ไม่เห็นด้วย 3 ราย จ านวน 335,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03484 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00105 
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3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ต าแหน่ง   กรรมการผู้ มีอ านาจ 
 เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 204 ราย จ านวน 964,335,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99895 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย จ านวน 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00105 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิ่มเติมและให้สัตยาบันการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่  

  ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 11 ท่าน ปัจจบุนัจ านวนกรรมการของบริษัทฯ มีทัง้สิน้ 8 ท่าน ซึง่
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมกบัแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการ
เพิ่มขึน้อีก 1 ท่าน คือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานใน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ซึง่ประวตัิโดยย่อของ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ปราก ฏ
อยู่ในเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี  ้

 
  เน่ืองจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิแต่งตัง้ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เข้ารับต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อีก 1 ท่าน  โดยมติในวาระนีจ้ะต้อง
ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 
  มติ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุัติแต่งตัง้ นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดังนี  ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 204 ราย จ านวน 964,335,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99895 
ไม่เห็นด้วย 2 ราย จ านวน 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00105 

   
  หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการ

แต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป โดยในจ านวนนีม้ีกรรมการ 3 ท่าน ที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดียวกบับริษัทฯ 
ได้แก่ (1) นายปณต สิริวฒันภกัดี (2) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และ (3) นายธนพล ศิริธนชยั ดงันัน้ เพื่อความโปร่งใสใน
การบริหารกิจการของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เห็นควรให้ที่ป ระชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว ซึง่ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้ปรากฎอยู่ในเอกสาร
ประกอบการประชมุท่ีได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี  ้

 
  เน่ืองจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา

ให้สตัยาบนัการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
  มติ   ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้สตัยาบนัการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี  ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 199 ราย จ านวน 927,264,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.15473 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย จ านวน 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 8 ราย จ านวน 37,081,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.84527 
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วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ  ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ได้เสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมของ
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรียบเทียบข้อมลู
อ้างอิงกบับริษัทอื ่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2556 ใน
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึง่เป็นวงเงินเท่ากบัวงเงินท่ีเสนอและได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ในปี 2555 โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,170,000 บาท 
 

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 โดยมติในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ 

 
 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 202 ราย จ านวน 964,322,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99757 
ไม่เห็นด้วย 4 ราย จ านวน 13,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00138 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 10,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00105 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี  ้
 
 คณุวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการ
บริษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้สอบบญัชี ต่อไปนี  ้
 

1. นายนิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2316  และ/หรือ  
2. นายสพุจน์   สิงห์เสน่ห์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2826  และ/หรือ  
3. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4439  และ/หรือ  
4. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4795  
 
และส าหรับบริษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบญัชี ต่อไปนี ้
1. นางสาววิภาวรรณ   ปัทวนัวิเวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4795  และ/หรือ 
2. นายธนิต   โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5155  และ/หรือ   
3. นายปิยะ   เสรีนิราช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5600  และ/หรือ 
4. นางสาวนภาพร   สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7494 

   
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 8 รายข้างต้น เป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ติดต่อกนัมาแล้ว 6 ปี และไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้ นอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยลดลงจาก ปี 2555 ซึง่มีค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ท่ี 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  
  
 คุณสุริยนต์  จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ขอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
(ครัง้ท่ี 19) เน่ืองจาก ระบคุ่าสอบบญัชีประจ าปี 2555 จ านวน 900,000 บาท ซึง่ไม่สอดคล้องกบัที่ผู้ด าเนินการประชมุแจ้ง
ไว้ว่ามีจ านวนเท่ากบั 4,000,000 บาท  รวมถึงได้มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้ 
4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น ซึง่เป็นผู้ เคยตรวจสอบบญัชีให้บริษัทฯ ติดต่อกนัมาแล้ว 6 ปี ทัง้ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้
เพียง 4 ปีเท่านัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบราคาของผู้สอบบญัชีกบัผู้ ให้บริการรายอื่นด้วยหรือไม่ 
 
 คณุวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ : การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ในปี 2555 และปี 2556 นี ้มีความ
แตกต่างกนั โดยค่าสอบบญัชีของปี 2555 เป็นการเปิดเผยเฉพาะค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ เท่านัน้ ในขณะที่การเปิดเผยค่า
สอบบญัชีของปี 2556 เป็นการเปิดเผยค่าสอบบญัชีทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดงันัน้ รายงานการประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2555 จึงไม่ต้องแก้ไขใหม่ ส าหรับในส่วนของการเปรียบเทียบราคานัน้ ขอชีแ้จงว่า วตัถปุระสงค์หลกัของการ
เลือกผู้สอบบญัชีในปี 2556 นี ้ต้องการให้มีความต่อเนื่องในการท างาน และการให้ข้อมลูแก่กรรมการที่เพิ่งจะเข้ามา
ปฏิบตัิงานเป็นปีแรก โดยท่ีจ านวนเงินค่าสอบบญัชีก็ยงัอยู่ในราคาที่ยอมรับได้และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
 
 คณุสมบรูณ์  วศินชชัวาล :  สภาวิชาชีพบญัชี ก าหนดว่า ผู้สอบบญัชีไม่ควรลงนามในรายงานการสอบบญัชี
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งติดต่อกนัเกิน 5 ปี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่านดงักล่าวข้างต้น มีการปรับเปลี่ยนการ 
ลงนามอยู่เสมอ เช่น ในปี 2552  ผู้ลงนามในรายงาน คือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ส่วนปี 2553 – 2554  ผู้ลงนามใน
รายงาน  คือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นต้น โดยข้อมลูดงักล่าวนี ้ได้มีการชีแ้จงเพิ่มเติมไว้แล้วในหน้า 8 ของหนงัสือ
บอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้  

 
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุ

พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555 
 

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

รวมจ านวนผู้ออกเสียง (208 ราย) 964,345,653 เสียง   
เห็นด้วย 201 ราย จ านวน 964,318,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99723 
ไม่เห็นด้วย 5 ราย จ านวน 13,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00139 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 13,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00138 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นซึง่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
 คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ทิศทางการบริหารจดัการโครงการอาคารสงู และภาพรวมโดยสรุปของบริษัทฯ ใน
อีก 3 ปีข้างหน้า 
 

คณุธนพล ศิริธนชยั : บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการพฒันาทัง้โครงการท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ และอาคารส านกังาน 
และเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  
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 ที่ประชมุไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชมุ
และอนมุตัิข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ ไปได้ด้วยดี  และกล่าวปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุม เวลา 11.35 น. 
 
 
      

ลงชื่อ นายวนัชยั  ศารทูลทตั ประธานกรรมการ / 
 (นายวันชยั ศารทลูทตั)  ประธานท่ีประชมุ 
   
ลงชื่อ นายธนพล  ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ 
 (นายธนพล ศิริธนชยั)  
   
ลงชื่อ นายก าพล  ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / 
 (นายก าพล ปญุโสณี) ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายปณต   สิริวัฒนภกัดี          
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อายุ :     36 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด 
 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 ปริญาตรี  วศิวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั  สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสตูรวศิวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP 46/2547) 
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 
การถือหุ้นในบริษัทฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 3 เดือน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ / กรรมการบริหาร   

-  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ  

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษัท เฟรเซอร์ส เซน็เตอร์พอยต์ ลิมิเตด็ 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค จ ากดั 
- บริษัท ทพิย์สพุรรณบรีุ ไบโอเอนเนอย่ี จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ ากดั 
- บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบชิัน่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ จ ากดั 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี จ ากดั 
- บริษัท ทพิย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี จ ากดั 
- บริษัท ทพิย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอย่ี จ ากดั 
- บริษัท ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี จ ากดั 
- บริษัท น า้ตาลทพิย์ก าแพงเพชร จ ากดั 
- บริษัท น า้ตาลทพิย์นครสวรรค์ จ ากดั 
- บริษัท น า้ตาลทพิย์สโุขทยั จ ากดั 
- บริษัท อตุสาหกรรมน า้ตาลสพุรรณบรีุ จ ากดั 
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จ ากดั 
- บริษัท หนองคายคนัทรี กอล์ฟคลบั จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ จ ากดั 
- บริษัท เทอราโกร เฟอร์ตไิลเซอร์ จ ากดั 
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- บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ ากดั 
- บริษัท นอร์ม จ ากดั 
- บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั จ ากดั 
- บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จ ากดั 
- บริษัท อเดลฟอส จ ากดั 
- บริษัท อีสเทร์ิน ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
- บริษัท สิริวนา จ ากดั 
- บริษัท คริสตอลลา จ ากดั 
- บริษัท พรรณธิอร จ ากดั 
- บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ากดั 
- บริษัท เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั 
- บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากดั  

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี - 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)   

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายธนพล   ศิริธนชยั             
ประเภทกรรมการ  : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั  : กรรมการ 
  กรรมการบริหาร  
  ประธานอ านวยการ 
อายุ  : 46 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมอืงออสติน มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 3 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ / กรรมการบริหาร   

-  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  

-  บริษัท เงินทนุกรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ  
 -  บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
 -  บริษัท แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง จ ากดั 

- บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นซ ์จ ากดั 
 - บริษัท บ้านฉางเอสเตท จ ากดั 
 - บริษัท โกลเด้น แฮบเิทชัน่ จ ากดั 
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 
 - บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ ากดั 
 - บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิสเซส จ ากดั 
 - บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
 - บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
 - บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
 - บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จ ากดั 
 - บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากดั 
 - บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ ากดั 
 - บริษัท สาธรทรัพย์สิน จ ากดั 
 - บริษัท สาธรทอง จ ากดั 
 - บริษัท ยไูนเต็ด โฮมส์ จ ากดั 
 - บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ ากดั 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี– 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)   

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายวีระวงค์  จติต์มติรภาพ       
ประเภทกรรมการ  : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั  : กรรมการอสิระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  : 55 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 เนติบณัฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกท่ีสอบเป็นเนติบณัฑิต สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M)  

มหาวิทยาลยั เพนซลิวาเนีย สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP ปี 2543) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 3 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

-   บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  
-   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน)  
-  บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานบริษัท  

- บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั (เดิมชือ่ “บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 
 กรรมการ  

-  บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั  
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี – 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)   

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงันี ้
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน  ลูกจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ   

บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และบุตร  รวมทัง้คู่สมรส
ของบตุร กบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดงันี ้
 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วน

ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 
4.2) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีมูลค่าการ

ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ
ของผู้ให้บริการวิชาชีพอ่ืนๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีสว่นได้สว่นเสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการท่ี
เป็นธุรกิจปกต ิรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน กบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมลูคา่ตัง้แต ่20 ล้านบาท หรือตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ี
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ  แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  
 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 6  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 



เอกสารแนบ 4 

 24 

สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี1/2557 เมื่อวนัท่ี 
24 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 21/2557 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ได้แก ่ท่ีดินจ านวน 35 โฉนด เนือ้ท่ีรวม 31–0–70 ไร่ พร้อมสิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ และพืน้ท่ีส่วนท่ีปรับปรุงพฒันาอื่นๆ ซึง่
ตัง้อยู่ท่ีถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ ให้แก่ บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากดั (“สิริทรัพย์พฒันา”) ซึง่
เป็นบคุคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกบับริษัทฯ ในราคา 980.00 ล้านบาท การเข้าท ารายการดงักล่าวมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงันี ้
 
1. วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ  

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการภายหลังจากท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มี
สถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) โดย ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 UV ถือหุ้นบริษัทฯ ใน
สดัส่วนร้อยละ 58.98 เป็นเหตใุห้การเข้าท ารายการดงักล่าวของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ UV โดย
ไม่นบัส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียด้วย 
 
ทัง้นี ้UV และ บริษัทฯ จะขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าวจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของแต่ละบริษัท ซึง่
มีก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. และ เวลา 14.00 น. ตามล าดบั และในกรณีท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ
ทัง้สองบริษัทอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการโอนสินทรัพย์และรับการช าระราคาจากผู้ ซือ้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2557 

 
2. คู่ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ  

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลดการถือครองสินทรัพย์ท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ด้วยเหตุ
นีบ้ริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีดินจ านวน 35 โฉนด รวมเนือ้ท่ี 31–0–70 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านวน 11 
รายการ และพืน้ท่ีส่วนท่ีปรับปรุงพฒันาอื่นๆ ซึง่ตัง้อยู่ท่ีถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ  ให้แก่
สิริทรัพย์พฒันา ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกบับริษัทฯ ในราคา 980 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ดงักล่าวเป็นสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ 
ยงัมิได้ใช้ประโยชน์ในปัจจบุนั อย่างไรก็ดี ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ให้บคุคลภายนอก 4 ราย ท่ีไม่มีความเกี่ยวโยงกนักบับริษัทฯ 
เช่าใช้ประโยชน์จากท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างดงักล่าว (ให้เช่าโกดงัสินค้า) ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 
1.13 ล้านบาท โดยภายหลงัการเข้าท ารายการ ผู้ซือ้จะรับโอนภาระผกูพนัในการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารของสินทรัพย์ดงักล่าวต่อ
จากบริษัทฯ ต่อไปจนกว่าจะหมดอายสุญัญาเช่า 
  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เสนอขายสินทรัพย์ดังกล่าวแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป ด้วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนงัสือพิมพ์
แนวหน้า ฉบบัวนัท่ี 25 – 27 ธันวาคม 2556 และหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 2 – 5 และ 6 – 8 มกราคม 2557 โดยมี
ผู้ เสนอราคา 2 ราย และสิริทรัพย์พฒันา ซึง่เป็นคู่สญัญาในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ได้เสนอราคาซือ้สินทรัพย์ในมลูค่าท่ีสงู
กว่าผู้ เสนอซือ้รายอื่น ท่ีเสนอราคา 950 ล้านบาท 

  

ผู้ซือ้ : บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากดั 
ผู้ขาย : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ความสมัพนัธ์ :  นายปณต สิริวฒันภกัดี ซึง่เป็นรองประธานกรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามในบริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ จ ากดั (“TCCH”) ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสิริทรัพย์พฒันา 
(ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิริทรัพย์พฒันาในสดัส่วนร้อยละ 99.97) 

 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
UV เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวฒันภกัดี 

 นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นพี่เขยของนายปณต สิริวฒัน
ภกัดี และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
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4. ประเภทและขนาดของรายการ 
การจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของ  บริษัทฯ ฉบบัตรวจสอบส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 การจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวมีขนาดรายการ
สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 7.80 ค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมขนาดของรายการกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์รายการอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ได้แก่ การขายท่ีดินท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนัของ
บริษัทฯ ท่ีจงัหวดัเชียงราย ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 0.62 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ค านวณตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายการจ าหน่ายไปสินทรัพย์ทัง้สองรายการจะมีขนาดรายการรวมทัง้สิน้เท่ากบัร้อยละ 8.42  ค านวณ
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่ขนาดรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีมีนยัส าคญั 

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสิริทรัพย์พฒันา ผู้ซือ้สินทรัพย์ดงักล่าวเป็นบคุคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกนักบับริษัทฯ โดยนายปณต สิริวฒัน
ภกัดี ซึง่เป็นรองประธานกรรมการของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามใน TCCH ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
สิริทรัพย์พฒันา (ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 TCCH ถือหุ้นสิริทรัพย์พฒันาในสดัส่วนร้อยละ 99.97) เป็นเหตใุห้การเข้าท า
รายการขายสินทรัพย์ดงักล่าวท่ีมีมลูค่ารายการ 980 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.18 
ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึง่มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมลูค่าทรัพย์สินท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ 
การเข้าท ารายการจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวต้องขออนมุัติการเข้าท ารายการจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียง
อนมุตัิไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ถือ
หุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย รวมทัง้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 
และความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ 
 

5. รายละเอยีดของสนิทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
ประเภท : ท่ีดิน พร้อมสิ่งปลกูสร้าง และพืน้ท่ีส่วนท่ีปรับปรุงพฒันาอื่นๆ 
ท่ีตัง้สินทรัพย์ : ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพฯ 
ลกัษณะสินทรัพย์ : 1) ท่ีดินจ านวน 35 โฉนด รวมเนือ้ท่ี 31 – 0 – 70 ไร่ ลกัษณะรูปแปลงท่ีดินคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ขนาดด้านหน้าท่ีดินกว้างติดถนนประมาณ 90 เมตร สภาพท่ีดินได้รับการพฒันาปรับปรุงถมดิน
แล้ว มีระดบัดินสงูเสมอถนนผ่านหน้า  

2) สิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ พร้อมพืน้ท่ีส่วนปรับปรุงอื่นๆ ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายละเอียดดงันี ้

สิ่งปลูกสร้าง 
พืน้ท่ี 
(ตร.ม.) 

อายุสิ่งปลูกสร้าง (ปี) 

1. อาคารส านกังาน สงู 8 ชัน้ 8,332.00 35 
2. อาคารส านกังานพร้อมโรงอาหาร สงู 2 ชัน้ 1,478.00 35 
3. อาคารส านกังานพร้อมคลงัสินค้า สูง 2 ชัน้ 12,800.00 25 
4. อาคารโกดงัสินค้า 1 4,000.00 25 
5. อาคารโกดงัสินค้า  2 6,400.00 25 
6. อาคารโกดงัสินค้า  3 2,800.00 25 
7. อาคารโกดงัสินค้า  4 1,400.00 25 
8. อาคารโกดงัสินค้า  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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ทางเข้า–ออกและ
สภาพแวดล้อมทัว่ไป 

: ถนนสายหลกั ได้แก่ ถนนรามค าแหง สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงทัว่ไปเป็นย่านพาณิชยกรรมและ
ท่ีอยู่อาศยั   

ภาระผกูพนั : ท่ีดินทัง้หมดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมลูเพิ่มเติม : บริษัทฯ ซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างแปลงดงักล่าวจากบริษัท หวัหมากพฒันา จ ากดั ในปี 2538 ในราคา 

692.90 ล้านบาท โดยปัจจบุนั อาคารท่ีมีผู้ เช่า ได้แก่ บางสว่นของอาคารส านกังานพร้อมคลงัสินค้า 
สงู 2 ชัน้ และอาคารโกดงัสนิค้า 1-5 ซึง่สญัญาเช่ากบัผู้ เช่าแต่ละรายเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ อายไุม่
เกิน 3 ปี และจะสิน้สดุระหว่างปี 2557 ทัง้นี ้สิริทรัพย์พฒันาซึง่เป็นผู้ซือ้จะรับโอนภาระผกูพนัในการ
ให้เช่าต่อจากบริษัทฯ  

  
แผนที่ตัง้สนิทรัพย์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 
 มลูค่าสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นี ้มีมลูค่ารวม  980 ล้านบาท ซึง่ผู้ซือ้จะช าระเงินค่า
สินทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ โดยแบง่ช าระเป็น 2 ครัง้ ได้แก่ 1) เงินมดัจ าจ านวน 50 ล้านบาท ช าระเป็นแคชเชียร์เช็คทัง้จ านวน ณ 
วนัท าสญัญา (บริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าดงักล่าวจากผู้ซือ้แล้ว เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2557 ซึง่เป็นวนัท าสญัญาจะซือ้จะขาย
สินทรัพย์) และ 2) เงินค่าสินทรัพย์ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 930 ล้านบาท ช าระเป็นแคชเชียร์เช็คทัง้จ านวน ณ วนัจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิสินทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเป็นผู้ จ่ายช าระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ท่ีจ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะในการจดทะเบยีนโอนกรรมสิทธ์ิสินทรัพย์  

 
7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไปและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯ ก าหนดราคาขายสินทรัพย์ในครัง้นีจ้ากราคาสงูสดุท่ีบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจากการเสนอขายแก่สาธารณชนเป็นการ
ทัว่ไป ด้วยการประกาศเสนอขายสินทรัพย์ในหนงัสือพิมพ์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น  ราคาในการจ าหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีส้งู
กว่าราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้ประเมินราคาอิสระ จ านวน 143.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.19 นอกจากนี ้ราคาใน
การจ าหน่ายสินทรัพย์ยงัสูงกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึง่มีมลูค่า 
704.50 ล้านบาท (มลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน 692.90 ล้านบาท และมลูค่าตามบญัชีของอาคาร 11.60 ล้านบาท) เป็นจ านวน 
275.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.11 

 
8. ประโยชน์และผลกระทบจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ  

การขายสินทรัพย์ดงักล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดงันี ้
 บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการเข้าท ารายการจ านวนประมาณ 936.34 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัประมาณการภาษีและ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องจ านวนประมาณ 43.66 ล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะน าเงินไปจ่ายช าระคืนหนีส้ถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ 
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ได้น าท่ีดินดังกล่าวค า้ประกันเงินกู้ เพื่อปลดจ านองสินทรัพย์จ านวน 500.00 ล้านบาท และน าเงินสดจากการเข้าท า
รายการส่วนท่ีเหลือประมาณ 436.34 ล้านบาท เป็นเงินทนุในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในท าเล
อื่นท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ ตามแผนงานของบริษัทฯ  

 มีก าไรทางบญัชีจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ประมาณ 275.50 ล้านบาท (ก่อนหกัภาษี และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง) หรือคิดเป็น
ก าไรทางบญัชีหลังหักประมาณการภาษีและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องประมาณ 231.84 ล้านบาท (ประมาณการภาษีธุรกิจ
เฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน 43.66 ล้านบาท) 

 ลดหนีส้ินจากการน าเงินท่ีได้รับไปจ่ายช าระหนี ้ซึง่จะท าให้อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ลดลง รวมถึงลดดอกเบีย้
จ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ลดการถือครองสินทรัพย์ท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั ซึง่เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทฯ วางไว้ 
 

9. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง  
นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี และนายโชติพฒัน์ พีชานนท์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าท า
รายการ มิได้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักล่าว 
 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทยีบกับการตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ าหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เน่ืองจาก 
บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขายสินทรัพย์ท่ีมิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจบุนั จ านวน 980 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทนุในการด าเนินโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใหม่ๆ ในท าเลอื่นท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการ
ลงทนุ ประกอบกบัราคาในการขายท่ีดินดงักล่าว เป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี และสูง
กว่ามูลค่าตลาดของท่ีดินท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ นอกจากนี ้ราคาเสนอซือ้ท่ีดินของสิริทรัพย์พัฒนา ซึ่งเป็น
คู่สญัญาในการเข้าท ารายการในครัง้นีย้งัสงูกว่าราคาเสนอซือ้ของผู้ เสนอซือ้รายอื่น ท่ีเสนอราคา 950 ล้านบาท 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 
ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 
12. ข้อมูลบริษทัฯ และการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

12.1 ประวัติความเป็นมา 
บริษัทฯ ก่อตัง้เมื่อปี 2521 มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2537 ต่อมา ใน
เดือนตลุาคม 2555 UV ได้รับอนมุตัิจากมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของ UV ให้เข้าท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ 
โดยสมคัรใจ ซึง่ภายหลงัเสร็จสิน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมคัรใจ เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
UV เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ รวมจ านวนทัง้สิน้ 574,369,645 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.64 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ และถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ (GOLD-W1) จ านวน 235,478,220 หน่วย  

 
ณ วันท่ี 7 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 16,382,133,790 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
1,638,213,379 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 12,763,072,610 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,276,307,261 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ โดยในส่วน
ของทนุจดทะเบยีนท่ียงัไม่ช าระนัน้ เป็นทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (“GOLD-W1”) จ านวน 504,065,655 หน่วย ท่ีได้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
GOLD ท่ีใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้ นเดิมของ  GOLD ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่า (ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 ของ GOLD เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2554) ซึง่
รายละเอียดของ GOLD-W1 สรุปดงันี ้
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จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 504,065,655  หน่วย 
จ านวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 504,065,655  หุ้น 
สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้ น  ใน

ราคาหุ้นละ 3 บาท (สามบาท)  (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธิ ชนิดระบชุื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 1 เมษายน 2554  และจะ

ไม่ขยายอายขุองใบส าคัญแสดงสิทธิ  วนัครบก าหนดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิคือ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

การใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสิทธ ิ
 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน 
ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทัง้นี ้วนัก าหนดใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554  และวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายจะตรงกบัวันท่ีใบส าคัญแสดง
สิทธิมีอายคุรบ 3 ปี  ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2557   

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ    
ที่ใช้สทิธิแล้วทัง้หมด 

142,159,537   หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ          
คงเหลืออยู่ทัง้หมด 

361,906,118   หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการ      
ใช้สิทธิคงเหลืออยู่ทัง้หมด 

361,906,118   หุ้น 

 
ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้ 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าท่ี 
ตราไว้  

 (บาท/หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายได้

แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัทย่อย      
บจ. บ้านฉางเอสเตท พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 30,000,000 100 300,000 100.00 
บจ. นารายณ์ พาวลิเลียน  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

และอาคารส านกังาน 
475,000,000 100 4,750,000 100.00 

บจ. ยไูนเตด็ โฮมส์  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 550,000,000 10 55,000,000 100.00 
บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)  การลงทนุ 11,000,000 10 1,100,000 100.00 
บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี ้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

บจ. ริทซ์ วลิเลจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100,000,000 10 10,000,000 100.00 
บจ. โกลเด้น แลนด์ โปโล  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000 10 100,000 100.00 
บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพ
เพอร์ตี ้ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000 10 100,000 100.00 

บจ. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้
เซอร์วสิเซส  

บริการการบริหารอสงัหา 
ริมทรัพย์ 

1,000,000 10 100,000 100.00 

บจ. โกลเด้น แฮบเิทชัน่  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5,000,000 10 500,000 100.00 
บจ. สาธรทอง  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 220,000,000 10 22,000,000 100.00 
บจ. สาธรทรัพย์สิน ให้เช่าอาคารพกัอาศยั 245,000,000 10 24,500,000 60.00 
บจ. วอคเกอร์ โฮมส์  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,000,000 10 100,000 50.00 
บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นซ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 50,000,000   10 5,000,000 50.00 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

มูลค่าท่ี 
ตราไว้  

 (บาท/หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายได้

แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

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

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 100,000   10 10,000   100.00 

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

ให้เช่าอาคารพกัอาศยั 15,000,000   10 1,500,000   100.00 

บริษัทร่วม      
บจ. นอร์ท สาทร โฮเตล็  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 1,100,000,000 100 11,000,000 20.00 
บจ. บ้านเจียรนยั  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 20,000,000 10 2,000,000 50.00 
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
โกลด์ 

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือขายหรือให้เช่า 

2,060,000,000 10 206,000,000 33.00 

 
12.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  

บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนา
โครงการท่ีอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ส าหรับโครงการท่ีอยู่อาศัย บริษัทฯ จะพัฒนา
โครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯ ชัน้ในและชัน้นอก เช่น บางนา  วชัรพล 
พระราม 2  สขุมุวิท ป่ินเกล้า รัตนาธิเบศร์ สขุสวสัด์ิ เกษตรนวมินทร์  แจ้งวฒันะ เป็นต้น โดยเบือ้งต้นจะพฒันาโครงการ
ท่ีอยู่อาศยัภายใต้ 3 แบรนด์หลกั ได้แก่  
1. โกลเด้น วิลเลจ โครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ภายใต้แนวคิดบ้านท่ีเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั ขนาด 2 - 3 

ชัน้ เจาะกลุ่มครอบครัวขนาดกลางรวมถงึครอบครัวขยายท่ีมองหาบ้านหลงัท่ี 2 ราคาเร่ิมต้นท่ี 3.5 - 10 ล้านบาท 
2. โกลเด้น ทาวน์ โครงการทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แนวคิดบ้านสนองตอบไลฟ์สไตล์ชีวิตเมือง โดยโครงการมีลกัษณะเป็น

ทาวน์เฮ้าส์ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุ่มวยัท างานตอนต้น-กลาง ซึง่เป็นคนรุ่นใหม่ เร่ิมต้นมีครอบครัว ราคาเร่ิมต้นท่ี 
1.9 - 5 ล้านบาท   

3. โกลเด้น อเวนิว ภายใต้แนวคิดชมุชนคณุภาพ ซึง่จะมีทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวรวมในโครงการเดียวกนั 
 
ทัง้นี ้ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่อาศยั และโครงการอาคารสงูเชิงพาณิชย์ ท่ีเปิดด าเนินการ ดงันี ้
 

ชื่อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
โครงการที่อยู่อาศยั 
โครงการ 
โกลเด้น เฮอริเทจ  
 

ตัง้อยู่บนถนนราชพฤกษ์ ใกล้สะพานสาทร มีพืน้ท่ีรวม154-2-25.6 ไร่ 212 ยนิูต มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ในสไตล์แกรนด์ อิตาเลี่ยน ผสมผสานกับความร่วมสมัยด้วยความสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบ
คลาสสิก ซึ่งตลอดปีท่ีผ่านมาได้มีการขายและโอนบ้านให้ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนับ้านทุกหลังใน
โครงการได้ถกูขายหมดแล้ว 

โครงการ 
โกลเด้น เลเจนด์  
 

ตัง้อยู่บนถนนกลัปพฤกษ์ มีพืน้ท่ีรวม 142-1-22 ไร่ 272 ยนิูต การออกแบบโครงการเป็นวิลล่าสไตล์เมดิ
เตอร์เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้านบาท ปัจจบุนัยงัมีบ้านขายในโครงการเพียง 17 แปลง 
และคาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในปี 2557 

โครงการ 
โกลเด้น นครา 

ตัง้อยู่บนถนนพระรามเก้าด้านตะวนัออกของกรุงเทพ ซึง่สามารถเข้าถงึได้โดยสะดวกจากถนนมอเตอร์เวย์ 
และไม่ไกลจากสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์สถานีบ้านทบัช้าง มีพืน้ท่ีรวม 106-1-35.1 ไร่ 247 ยนิูต ราคา
ขายประมาณ 8.64 – 14.00 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือบ้านและ/หรือท่ีดินเปล่าขายในโครงการจ านวน 2 
ยนิูต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายใน กลางปี 2557 

โครงการ ตัง้อยู่ด้านตะวนัออกของกรุงเทพ ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัออกและถนนบางนา-ตราด มีพืน้ท่ีรวม 
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ชื่อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
แกรนด์ โมนาโค  
 

64-1-41.9 ไร่ 181 ยนิูต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือบ้านและ/หรือท่ีดิน
เปล่าขายในโครงการจ านวน 2 ยนิูต คาดว่าจะปิดโครงการได้ภายในกลางปี 2557 นี ้

โครงการ 
โกลเด้น วิลเลจ  
 

ตัง้อยู่ท่ีต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง เป็นโครงการท่ีรวมการพฒันาอาคารชุดพกัอาศัย 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ในบริเวณเดียวกนั มีพืน้ท่ีรวม 84-1-53 ไร่ 377  ยนิูต ราคา
ขายประมาณ 0.4 – 1.4 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือบ้านและ/หรือท่ีดินเปล่าขายในโครงการจ านวน 165 ยู
นิต ซึง่ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแผนท่ีจะเร่งการขายท่ีดินและบ้านท่ีมีอยู่  เพื่อให้สามารถปิดโครงการได้
ภายในปี 2557 

โครงการ 
โกลเด้น อเวนิว 
แจ้งวฒันะ-ติวานนท์ 

ตัง้อยู่บนถนนติวานนท์ ซอย สขุาประชาสรรค์3 โดยมีพืน้ท่ีรวม 51-2-95.3 ไร่ 411 ยูนิต แบ่งเป็นบ้าน
เดี่ยว-บ้านแฝด 90 ยนิูต และทาวน์โฮม 321 ยนิูต ราคาขายประมาณ 2 - 6 ล้านบาท ปัจจบุนัคงเหลือ
บ้านและ/หรือท่ีดินเปล่าขายในโครงการจ านวน 288 ยนิูต โดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ
ร้อยละ 30 

โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ 
โครงการ 
ดิ แอสคอท สาทร 
แบงคอก และ 
สกาย วิลล่าส์  

 

โครงการตัง้อยู่ในเขต CBD (Central Business District) เป็นอาคารอยู่อาศยัรวมและโรงแรม ท่ีทนัสมยั 
สูง 35 ชัน้ จ านวน 177 ยูนิต อยู่ใกล้ย่านธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ป จ ากดั ท่ีเป็นผู้น าในการบริการจัดการโรงแรมและท่ีพักอาศัยชัน้น า
จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริเวณพืน้ท่ีระหว่างชัน้ 21 ถงึ 35 เป็นท่ีตัง้ของสกาย วิลล่าส์ ซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยั
ท่ีหรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ท่ีมีชื่อเสียง 

โครงการ 
เมย์แฟร์ แมริออท 
เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพาร์ทเม้นท์  

 

เมย์แฟร์ แมริออทถูกออกแบบให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ท่ีหรูหราท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยตัว
อาคารสงู 25 ชัน้ซึ่งปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริษัทได้ขายสิทธิการเช่า
ของอาคารดงักล่าวให้แก่กองทนุโกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์(บริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตวัอาคาร
ประกอบด้วยห้องพกั จ านวน 164 ห้อง ห้องพกัมีขนาดตัง้แต่ 1-3 ห้องนอน บริหารโครงการโดยแมริออท 
อินเตอร์เนชัน่แนล ซึง่เป็นบริษัทบริหารงานด้านการโรงแรมชัน้น าของโลก โครงการตัง้อยู่ใจกลางซอยหลงั
สวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบทีีเอส และใกล้สวมลมุพินี ซึง่ถือเป็นบริเวณท่ีเป็นสวนสาธารณะท่ีดีแห่ง
หนึง่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ 

โครงการ 
โกลเด้นแลนด์ บวิดิง้ 

 

โครงการโกลเด้นแลนด์ บิวดิง้ มีพืน้ท่ีให้เช่าทัง้หมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ตวัอาคารสงู 8  ชัน้และ
ใต้ดิน 1 ชัน้ อาคารตัง้อยู่ใกล้กบัย่านช้อปปิง้ใจกลางเมืองและโรงแรมท่ีส าคัญ เช่น Central World เกษร
พลาซา่ เซน็ทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซซีัน่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั และ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตลั 
นอกจากนีโ้กลเด้นแลนด์ บิวดิง้ สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชด าริและสถานีชิด
ลม เพียงไม่กี่นาที โดยอาคารได้รับการออกแบบมาให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการจดัพืน้ท่ี เพื่อตอบรับ
ความต้องการของผู้ เช่าอาคาร 

โครงการ พานอรามา 
กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี 
คลบั 

พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา เป็นรีสอร์ทเพื่อการพกัผ่อน
และอยู่อาศยัท่ามกลางทิวทศัน์เชิงเขาอนัสวยงาม มีเนือ้ท่ีประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ
มาตรฐาน 18 หลมุ รายล้อมด้วยเนินเขาสงู และน า้ตกตามธรรมชาติ ท่ีดินจดัสรร คอนโดมิเนียม บ้าน
เดี่ยว โรงเรียนฝึกหัดกอล์ฟ สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สวนป่า พร้อมด้วยอาคารสโมสรอันกว้างใหญ่ ร้านค้า 
ห้องสมัมนา และยงัมีพืน้ท่ีส าหรับพฒันาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

โครงการ 
รามค าแหงคอมเพล็กซ์ 
(อินช์เคป รามค าแหง)  
ซึง่เป็นสินทรัพย์ท่ีจะ
จ าหน่ายไปในครัง้นี ้

โครงการตัง้อยู่บนถนนรามค าแหง มีขนาดพืน้ท่ีโครงการ 31.18 ไร่ เป็นอาคารส านกังานสงู 8 ชัน้ มีพืน้ท่ี
ให้เช่า 8,010 ตารางเมตร และโกดงัสินค้าให้เช่ามีพืน้ท่ี 31,046 ตารางเมตร 

โครงการ 
สาทร สแควร์   

โครงการเป็นอาคารส านกังานสงู 40 ชัน้ มีพืน้ท่ีเช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่ในย่านธุรกิจท่ีส าคญั 
ซึง่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถเข้าถึงอาคารได้โดยทาง
เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ รวมถึงมี
พืน้ท่ีเช่าในแต่ละชัน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่งไม่มีเสาท าให้มีความยืดหยุ่นในการจดัพืน้ท่ีส านกังาน 
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ชื่อโครงการ รายละเอยีดโครงการ 
โครงการ เอฟ วาย 
ไอ เซน็เตอร์ (FYI 
Center) 

โครงการตัง้อยู่ตรงข้ามศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้างบนเนือ้
ท่ีดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง้อยู่ตรงหวัมมุถนนพระราม 4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยโครงการจะพัฒนาเป็นพืน้ท่ีส านักงาน และโรงแรมระดับมาตรฐาน มี
ก าหนดการแล้วเสร็จประมาณปี 2560 

โครงการ 
ดบับลิว โฮเต็ล  
แบงคอก 
 

โรงแรมดบับลิว โฮเต็ล แบงคอก ตัง้อยู่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็นโรงแรมหรูท่ีมีห้องพกั
จ านวน 403 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกอีกมากมาย และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้
ทางรถยนต์ และรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวา เหมาะส าหรับการหลีกหนีความวุ่นวาย โดย
โรงแรมได้เร่ิมเปิดด าเนินการแล้วตัง้แต่เดือนธันวาคม 2555 

 
  ทัง้นี ้โครงสร้างและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มี

รายละเอียดแสดงไว้ในหน้าถดัไป 
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  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2554-2556 มีรายละเอียดดงันี ้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
2556 2555 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์: 
 - โครงการบ้านเดี่ยว 622.23 39.0 842.00 50.1 491.36 43.0 
 - โครงการอาคารชดุ - - 3.88 0.2 87.19 7.6 
 - โครงการอื่นๆ - - - - 4.27 0.4 
รายได้จากการเช่าและบริการ: 
 - เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 409.02 25.7 396.04 23.6 355.66 31.1 
 - อาคารส านกังานให้เช่า 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 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ: 
 - โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี คลบั 22.17 1.4 22.76 1.3 22.37 2.0 

รายได้อื่น: 
 - รายได้จากเงินลงทนุ 14.15 0.9 23.38 1.4 35.39 3.1 
 - รายได้จากค่าบริหารโครงการ 8.25 0.5 5.81 0.3 14.40 1.2 
 - รายได้อื่นๆ 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 โครงสร้างการจดัการและการถือหุ้น ณ 13 มีนาคม 2557 (วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21) 

 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายวนัชยั               ศารทลูทตั ประธานกรรมการ 
2. นายปณต               สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
3. นายฐาปน              สิริวฒันภกัด ี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์         พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสิทธิชยั            ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
6. นายวีระวงค์            จิตต์มิตรภาพ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายชายน้อย          เผือ่นโกสมุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอดุม                พวัสกลุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล              ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ได้แก่ นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร นายธนพล ศิริธนชัย  
และนายโชติพฒัน์ พีชานนท์ โดยกรรมการสองในสี่คนลงนามและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  
 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ 13 มนีาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายธนพล   ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ 
2. นายสมบรูณ์   วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายแสนผิน สขีุ กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยู่อาศยั 
4. นายก าพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 13 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)          747,789,387  58.59 
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED          282,366,000  22.12 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากดั           37,815,505  2.96 
4. กองทนุเปิด  บวัหลวงทศพล           13,641,400  1.07 
5. กองทนุเปิด  บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ             9,469,500  0.74 
6. กองทนุเปิด  บวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน             7,453,300  0.58 
7. นายชเูกียรติ  รุจนพรพจ ี             4,050,000  0.32 
8. นางสดุใจ  วฒิุศกัด์ิศิลป์             3,750,000  0.29 
9. นายสนิท  ดษุฎีโหนด             3,605,200  0.28 

10. นายบญุเกียรติ  เอือ้สดุกิจ             3,490,000  0.27 
 
12.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
 
สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ปี 2554 – 2556  
 

 บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
      (หน่วย : พนับาท) 
    2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
 สินทรัพย์        
 สินทรัพย์หมุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   163,964   219,051   819,543  
 เงินลงทนุชัว่คราว – เงินฝากประจ า    39,580   113,930   84,262  
 เงินลงทนุชัว่คราวท่ีมีภาระผกูพนั – เงินฝาก        
 ออมทรัพย์   -  55  51  
 ลกูหนีก้ารค้า   120,727   117,920   43,651  
 ลกูหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ี        
 เก่ียวข้องกนั   1,623    747   5,383  
 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   -  196,235  171,063  
 โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา   1,883,629   656,295   1,034,863  
 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   72,059   80,545   93,213  
 สินทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย   50,947   -     -    
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,332,529   1,384,778   2,252,030  
         
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั   5,578   6,505   8,546  
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม   271,349    371,311   421,093  
 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   174,725   -     -    
 อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย   154,579   149,011   149,011  
 อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือการลงทนุ   6,212,595   6,429,061   6,068,642  
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 บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
      (หน่วย : พนับาท) 
    2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
 สิทธิการเช่า   1,489,240   1,521,520   2,002,120  
 ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์   1,787,246   1,691,871   1,656,039  
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน    55,126   48,410   52,231  
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   20,545   27,433   -            
 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน    76,026   66,968   73,240  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   10,247,009   10,312,090   10,430,922  
 รวมสินทรัพย์    12,579,538  11,696,868  12,682,951 
 หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น        
 หน้ีสินหมุนเวียน        
 เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

จากสถาบนัการเงิน 
  

865,627   1,816   4,063  
 เจ้าหนีก้ารค้า   132,369   39,599   230,672  
 เจ้าหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ี        
 เก่ียวข้องกนั   -  -  90  
 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ        
 ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   242,743   1,342,943   508,807  
 รายได้รอตดับญัชีท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี   29,918   29,918   29,918  
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนดช าระ        
 ภายในหนึง่ปี   -  -  3,642  
 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   -     1,282   6,977  
 ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้   -     -     1,707  
 เงินรับล่วงหน้าคา่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   25,310   1,981   -    
 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน   378,556   475,805   962,845  
 รวมหนีส้ินหมุนเวียน   1,674,523   1,893,344   1,748,722  
 หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   3,022,537   1,971,593   2,871,383  
 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย   273,413   262,213   252,133  
 รายได้รอตดับญัชี   769,164   798,885   828,801  
 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   204,000   206,100   -  
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   16,263   23,937   22,847  
 ประมาณการหนีส้ินระยะยาว   206,143   156,436   26,613  
 หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน   526,628   444,508   237,298  
 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน   5,018,148   3,863,672   4,239,076 
 รวมหนีส้ิน   6,692,671  5,757,016  5,987,798 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น        
 ทนุเรือนหุ้น        
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 บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
      (หน่วย : พนับาท) 
    2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
 ทนุจดทะเบียน   16,382,134  16,382,134  16,382,134  
 ทนุท่ีออกและช าระแล้ว   12,678,707  11,341,477  11,341,477  
 ส่วนต ่ากวา่มลูคา่หุ้นสามญั   (4,746,776)  (3,810,715)  (3,810,715) 
 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม        
 จดัสรรแล้ว – ทนุส ารองตามกฎหมาย   104,458   99,830   99,082  
 ขาดทนุสะสม    (1,904,534)  (1,469,480)   (767,672) 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท    6,131,855   6,161,112   6,862,172  
 ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย    (244,988)  (221,260)  (167,019) 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    5,886,867   5,939,852   6,695,153  
 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น   12,579,538  11,696,868  12,682,951 

 
 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
     (หน่วย : พนับาท) 
   2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
 รายได้         
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   622,225   845,877   582,821  
รายได้จากการให้เช่าและบริการ   920,959   774,764   470,989  
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ   22,168   22,760   22,365  
รายได้คา่การจดัการ   8,253   5,813   14,400  
รายได้จากการลงทนุ   14,148   23,374   35,390  
รายได้อ่ืน   6,112   8,301   17,896  
รวมรายได้   1,593,865  1,680,889  1,143,861  
 ค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์   483,536   636,393   383,810  
ต้นทนุการให้เช่าและบริการ   621,076   578,294   372,404  
ต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟ   12,499   11,604   10,789  
คา่ใช้จ่ายในการขาย   45,176   73,447   61,433  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   561,340   686,411   420,095  
ต้นทนุทางการเงิน   248,807   286,040   173,544  
รวมค่าใช้จ่าย   1,972,434  2,272,189  1,422,075  
ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษัทร่วม   (68,636)   (1,746)  46,075  
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้   (447,205)  (593,046)  (232,139) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   (6,949)  (27,228)  (21,187) 
ขาดทุนส าหรับปี 
 

  
(454,154)  (620,274)  (253,326) 
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
      (หน่วย : พนับาท) 
    2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        
ขาดทนุส าหรับปี   (454,154)   (620,274)  (253,326) 
รายการปรับปรุง        
รายได้รอตดับญัชี   (24,167)  (22,122)  (22,005) 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย   242,312  247,937  147,680  
รายได้จากการลงทนุ    (14,148)  (23,374)   (35,390) 
ต้นทนุทางการเงิน   248,807  286,040  173,544  
ประมาณการคา่ใช้จ่ายส าหรับคดีความ   50,892  157,291  11,117  
กลบัรายการประมาณการคา่ใช้จ่าย        
ส าหรับคดีความ   (1,050)  (6,200)   (24,911) 

ประมาณการจากการประกนัคา่เช่า   -   -  12,456  
ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจ าหน่ายสินทรัพย์   14,812   52,368  8,445  
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์    (1,503)  -   (16,318) 
หนีส้งสยัจะสญู   96,686  7  4,255  
คา่เผ่ือการสนบัสนนุทางการเงิน   -  2,124  - 
ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม   68,636   1,746    (46,075) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้   6,949   27,228   21,187  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   3,314   1,090   3,715  
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและ        
อปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และ        
สิทธิการเช่า   (2,264)  (1,448)  (125) 

   235,122   102,413   (15,751) 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน        
ลกูหนีก้ารค้า   (15,539)   (58,771)  (7,000) 
ลกูหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   (877)  4,636   (5,383) 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา   (1,225,830)  369,879   266,325  
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน   12,759   12,393   25,151  
อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเพ่ือขาย   7,069   -     - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน    (5,848)  3,739   (942) 
เจ้าหนีก้ารค้า   92,771   (191,074)  89,137  
เจ้าหนีแ้ละเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ี        
เก่ียวข้องกนั   -     (90)  90  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน   (103,956)  (298,359)  (70,135) 
รายได้รอตดับญัชี   2,500  -  - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน   47,653   47,739   61,989  
จ่ายเงินประกนัคา่เช่า   -  -  (62,152) 
เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายส าหรับคดีความ   -  (56,511)  (164,758) 
เงินสดจ่ายส าหรับผลประโยชน์พนกังาน   (10,989)  -  - 
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน   (965,165)  (64,006)  116,571  
จ่ายภาษีเงินได้   (25,975)  (19,783)  (23,571) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (991,140)  (83,789)  93,000 
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด ส าหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
      (หน่วย : พนับาท) 
    2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน        
รับดอกเบีย้   2,334   15,762   27,817  
หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดเผ่ือขายลดลง   -  -  1,120  
เงินลงทนุชัว่คราว-เงินฝากประจ า (เพิ่มขึน้) ลดลง   74,349    (29,667)  (5,384) 
เงินลงทนุชัว่คราวท่ีมีภาระผกูพนั-เงินฝาก        
ออมทรัพย์ลดลง   55  (3)  25  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง   927  2,042   (130) 
เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่        
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั   (60,185)  (15,315)  -    

รับเงินปันผล   20,298  37,930  52,809  
อสงัหาริมทรัพย์พฒันาเผ่ือขาย   -  -   (130) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์         
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสิทธิการเช่า   2,825  3,655  340  

ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ        
การลงทนุ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน   (128,129)  (204,735)  (1,576,379) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (87,526)  (190,331)  (1,499,914) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        
จ่ายต้นทนุทางการเงิน   (226,673)  (270,532)  (227,391) 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)   (1,190)  (2,247)   (7,377) 
        
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   540,000   -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   (25,000)  -  - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   840,638  431,908  1,172,655  
จ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (539,893)  (497,562)  (600,904) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากผู้ ถือหุ้นของ        
บริษัทย่อย   11,200  10,080  12,480  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั   -  -  1,512,197  
เงินสดรับคา่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   424,497  1,981  - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ   1,023,579  (326,372)  1,861,661  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (55,087)  (600,492)  454,747 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี   219,051  819,543  364,796  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี   163,964  219,051  819,543  
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บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
อัตราส่วนทางการเงนิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
   2556  2555 

(ปรับปรุง) 
 2554 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ       
1 อัตราสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
  อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.39  0.73  1.29 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.19  0.24  0.54 
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) -0.56  -0.05  0.05 
  อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 13.12  18.98  25.45 
  อตัราเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย(วนั) 27.44  18.97  14.34 
  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 0.38  0.75  0.30 
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 945.51  478.33  1,215.16 
  อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 5.62  4.71  4.12 
  ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 64.02  76.44  88.56 
  วงจรเงินสด (วนั) 1,036.96  573.74  1,140.94 
2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการก าไร (Profitability Ratio)     
  อตัราก าไรขัน้ต้น ( %) 29%  25%  29% 
  อตัราก าไรสทุธิ (%) -27%  -34%  -22% 
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -7%  -9%  -4% 
3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน ( Efficiency Ratio)     
  อตัราตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4%  -5%  -2% 
  อตัราตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) -22%  -30%  -1% 
  อตัราหมนุของสินทรัพย์ 0.13  0.14  0.10 
4 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio )     
  อตัราส่วนหนีส้ินระยะยาวตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น ( เทา่ ) 0.55  0.56  0.51 
  อตัราส่วนหนีส้ินรวมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น ( เทา่ ) 1.09  0.93  0.89 
5 ข้อมูลต่อหุ้น      
  มลูคา่หุ้นตามบญัชี ( บาท) 4.84  5.43  6.66 
  ก าไรสทุธิตอ่หุ้น ( บาท ) -0.35  -0.49  -0.23 
6 อัตราการเตบิโต      
  สินทรัพย์รวม (%) 8%  -8%  15% 
  หนีส้ินรวม (%) 16%  -7%  -8% 
  รายได้จากการขาย -5%  53%  -43% 
  คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน -20%  58%  -19% 
  ขาดทนุสุทธิ -27%  145%  -22% 

 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้

 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 583 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 327 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งอยู่ในช่วงปลายโครงการของโครงการ
โกลเด้น เลเจนด์ โครงการโกลเด้นนครา และโครงการแกรนด์ โมนาโค ประกอบกับภาวะอุทกภยัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพ ท าให้มีการ
ชะลองานก่อสร้างและการโอนบ้านในช่วงปลายปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 846 ล้านบาท 
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เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการ
โกลเด้น เฮอริเทจ เฟส 2 และโครงการแกรนด์ โมนาโค เฟส 1 ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 
622 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตหุลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธ์ิ
โครงการบ้านจดัสรรเก่า และบริษัทยงัไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายในโครงการใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา 

 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจ านวน 471 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 44 ล้านบาท หรือ คิด
เป็นร้อยละ 10 เป็นผลจากความเชื่อมัน่ของนกัท่องเท่ียวต่อการเมืองไทย ประกอบกบัการฟืน้ตวัของการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย ท าให้อตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีท่ีมีภาวะอทุกภยัในเขตรอบนอกของกรุงเทพ
ในปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ ท าให้รายได้จากการให้เช่าและ
บริการจากเดิม 713 ล้านบาท เป็น 775 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัปี 2554 เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 304 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 65 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของโครงการ อาคารส านักงานสาทร สแควร์
ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นจ านวน 921 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 146 ล้านบาท 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าและบริการของโครงการ อาคารส านกังาน
สาทร สแควร์  
 
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ  
ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เพียงจ านวน 0.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 0.39 ล้านบาท 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 2 ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
0.59 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจ ตัง้แต่ปี 2554 จนถงึ 2556 มีดงันี ้

 

 
 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้ ซึ่งต้นทุนดงักล่าวรวมการ

กลบัรายการการด้อยค่าสินทรัพย์จ านวน 8 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ โดยรวมอตัราส่วนต้นทนุต่อรายได้ลดลง 
เป็นเพราะต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 
ของรายได้ ซึง่ต้นทนุดงักล่าวรวมการกลบัรายการการด้อยค่าสินทรัพย์จ านวน 12 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ แต่
อตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการบ้านจดัสรรเพิ่มขึน้ 
ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของรายได้  แต่อตัราส่วนต้นทนุ
ต่อรายได้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคของโครงการบ้านจดัสรรเพิ่มขึน้ 

 
 ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ  
 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้เช่าและบริการจ านวน 372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้ อัตราส่วนเพิ่มขึน้จากปี 

2553 เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุการให้เช่าและบริการ ส าหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ เน่ืองจากโครงการดงักล่าว
เร่ิมให้บริการตัง้แต่ปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจ านวน 578 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 81 ของรายได้ อตัราส่วนเพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากต้นทุนของโครงการ อาคารส านกังานสาทร สแควร์ 

ธุรกิจ 
อัตราก าไรขัน้ต้น 

ปี 2556 ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2554 
การขายอสงัหาริมทรัพย์ 22% 24% 34% 
การให้เช่าและบริการ 33% 25% 21% 
กิจการสนามกอล์ฟ 44% 49% 52% 
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ทัง้นี ้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทเร่ิมรับรู้ต้นทุนดังกล่าวโดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาและค่าเช่าท่ีดิน ในกลางเดือน
กนัยายน 2554 เน่ืองจากโครงการดงักล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการจ านวน 
621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้ อตัราส่วนลดลงจากปี 2555 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลจากอตัราการให้เช่าของโครงการ 
อาคารส านกังานสาทร สแควร์ ท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีต้นทนุค่าบริการเพิ่มขึน้เฉพาะส่วนของต้นทนุแปรผนัตามอตัราส่วนการให้เช่า 
ต้นทนุคงท่ีและค่าเสื่อมราคาไม่ได้ปรับเพิ่มมาก 

 
 ต้นทุนจากกิจการสนามกอล์ฟ  
 ปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุกิจการสนามกอล์ฟจ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ต่อรายได้  ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุน

กิจการสนามกอล์ฟจ านวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ต่อรายได้  และในปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุจ านวน 11 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 48 ต่อรายได้   

 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย  
 ปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เป็น

ผลมาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลง โดยเฉพาะโครงการบ้านจดัสรรโครงการแกรนด์ โมนาโค และโครงการโกลเด้น เฮอริเทจ 
เนื่องจากใกล้จบโครงการ ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 12 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการ อาคารส านักงาน สาทร 
สแควร์ ท่ีใช้จ่ายเป็นค่านายหน้าของการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 45  ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2555 จ านวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการขายของโครงการ อาคาร
ส านกังาน สาทร สแควร์ ท่ีหนัมาพนกังานของบริษัท ท าหน้าท่ีแทน และลดค่านายหน้าในการจดัหาผู้ เช่ารายใหม่ 

 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
 ปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 420.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2553 จ านวน 

125.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เน่ืองจากประมาณการประกันค่าเช่าลดลงจ านวน 54.91 ล้านบาท และปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายลดลงส าหรับประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 23.76 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
686.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 266.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 164.88 ล้านบาท ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินทรัพย์
จ านวน 46.35 ล้านบาท ภาษีโรงเรือนจ านวน 13.86 ล้านบาท จากการให้เช่าในอาคารสาทรสแควร์ท่ีเพิ่มขึน้ และภาษีธุรกิจ
เฉพาะเป็นจ านวน 8.78 ล้านบาท เน่ืองจากโอนบ้านและท่ีดินมากขึน้ ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 561  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2555 จ านวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 สาเหตหุลกัมาจาก
การลดลงของประมาณการหนีส้ินจากคดีความจ านวน 101 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ านวน 40 ล้านบาท 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจ านวน 34 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจดัการลดลง จากการเลิกใช้บริการบริษัทนายหน้าในการหาผู้
เช่าอาคาร จ านวน 14 ล้านบาท และค่าบริการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรท่ีทยอยส่งมอบให้นิติบคุคล
หมู่บ้านจดัสรรดแูลที่บนัทกึเป็นค่าซอ่มแซมดแูลรักษาลดลงจ านวน 17 ล้านบาท แต่มีการตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูในส่วนเงิน
ให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับแก่บริษัทร่วมแห่งหนึง่จ านวน 96 ล้านบาท 

 
 ต้นทุนทางการเงนิ  
 ปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 54 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจาก

ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ส าหรับโครงการ สาทร สแควร์ ออฟฟิศ เป็นผลจากบริษัทหยดุการรับรู้ดอกเบีย้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่า
การก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน
จ านวน 286 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จ านวน 113 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงิน  รวมทัง้เป็นผลจากการท่ีบริษัทรับรู้ดอกเบีย้จ่ายของโครงการอาคารส านกังาน สาทร สแควร์ เป็นค่าใช้จ่าย  ขณะท่ีปี
ก่อนบริษัทบนัทึกดอกเบีย้จ่ายเป็นต้นทนุโครงการจนถึงกลางเดือนกนัยายน 2554 เน่ืองจากโครงการดงักล่าวได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จตัง้แต่กลางเดือนกันยายน 2554 ส าหรับปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 249 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 
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จ านวน 37 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  เป็นผลจากการท่ีบริษัทเจรจา
ขอปรับลดอตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงินเดิม และเปลี่ยนแปลงสถาบนัการเงินผู้ ให้เงินกู้ ไปยงัผู้ ให้กู้ ท่ีให้อตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า
กว่า  

 
 ภาษีเงนิได้  
 ในปี 2556  ปี 2555 และปี 2554 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้จ านวน 7 ล้านบาท  จ านวน 24 ล้านบาท และจ านวน 21 ล้านบาท 

ตามล าดบั  ซึง่เป็นภาษีเงินได้นิติบคุคลของบริษัทย่อย  และผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตดับญัชีส าหรับปี  2555 
ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ 

 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 ปี 2554 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 253 ล้านบาท  ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิหลงัปรับปรุงตามมาตรฐานการบญัชี

ใหม่จ านวน 620 ล้านบาท  (ตามรายงานเดิม 667 ล้านบาท) และในปี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 454 ล้านบาท 
 
 ฐานะการเงนิ 
 สินทรัพย์รวม  
 ปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินส าหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ 

มีสินทรัพย์รวม 11,697 ล้านบาท (จากเดิม 11,593 ล้านบาท) โดยผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มในส่วนลกูหนีก้ารค้า จากการ
ปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ”สิ่งจงูใจสญัญาเช่าด าเนินงาน” แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดง
ฐานะการเงินปีก่อนลดลงจ านวน 986 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในการพฒันาโครงการต่างๆ ดงันี ้
 อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาสทุธิ จ านวน 656 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีก่อน

ประมาณ 378.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการบ้านจดัสรร โดยเฉพาะโครงการโกลเด้น 
เฮอริเทจ และโครงการ แกรนด์ โมนาโค 

 อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ จ านวน 7,999 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีก่อน 124 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผื่อการลดมลูค่าโครงการแกรนด์ โมนาโค 
เฟส 2  

 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ จ านวน 1,692 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ลดลงสทุธิจากปีก่อน
ประมาณ 36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตดัค่าเสื่อมราคา 

 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจ านวน 600 ล้านบาท 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นรวมในปี 2555 จ านวน 148 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 19 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตหุลกัมาจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีช าระเกินของบริษัทย่อย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,580 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 883 ล้านบาท  โดยมี
สาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา จ านวน 1,227 ล้านบาทโดยบริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้
ท่ีดินเพิ่มใหม่จ านวน 5 โครงการ ส่วนสินทรัพย์หลกั อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ สิทธิการเช่า สินทรัพย์จดัประเภทเป็นถือไว้
เพื่อขาย และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ มีจ านวน 7,808 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีก่อน 191  
ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการตดัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และเงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลงจ านวน 100 ล้านบาท จาก
การรับรู้ส่วนแบง่ขาดทนุของบริษัทร่วม 
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 5,757 (จากเดิม 5,562.43 ล้านบาท) โดยผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มในส่วน
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 206 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อนหนีส้ินรวมลดลงจ านวน 
231 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้า เงินประกนัผลงานผู้ รับเหมาสร้างอาคารสาทร สแควร์ ท่ีครบก าหนด
จ่ายคืน เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าลดลงจากการโอนบ้าน และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น และเพิ่มขึน้จากการประมาณการหนีส้ินจาก
คดีความ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนีส้ินรวม 6,693 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 936 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 1,051 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนา
โครงการบ้านจดัสรร  ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง จ านวน 1,100 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ใช้
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 865 ล้านบาท เพื่อจ่ายช าระ โดยให้สอดคล้องกบัแผนการรับเงินจากการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะครบก าหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และแผนการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัในปี 
2557 ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตามแผน บริษัทฯ จะต้องเจรจาหาแหล่งเงินกู้ ระยะยาว เพื่อจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้นี ้
ต่อไป และเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 93 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึน้ของงานพฒันาโครงการบ้านและค่าก่อสร้างบ้าน 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจ านวน 6,161 ล้านบาท (จากเดิม 6,251 ล้านบาท) โดย
ผลกระทบหลกัปรับปรุงเพิ่มในส่วนขาดทนุสะสม ซึง่เป็นผลสทุธิจากการบนัทกึขาดทนุลดลงจากการรับรู้รายได้ค่าเช่าเพิ่ม จาก
การปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ”สิ่งจงูใจสญัญาเช่าด าเนินงาน” และขาดทนุเพิ่มขึน้จากการ
บนัทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 “ ภาษีเงินได้” 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ลดลงสทุธิจากปีก่อน เป็นจ านวน 701 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการขาดทนุ
ท่ีเกิดขึน้ในปี 2555 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 6,132 ล้านบาท ลดลงสทุธิจากปีก่อน เป็นจ านวน 294 
ล้านบาท อนัเป็นผลจากการขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในปีนีจ้ านวน 430 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 401 ล้านบาท 
 
สภาพคล่อง  
ปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 93 ล้านบาทซึง่ลดลง 290 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีลดลง  เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้มีการเปิดขายโครงการหมู่บ้าน
จดัสรรเพิ่มเติมจากเดิมอีกทัง้กิจการมุ่งเน้นไปท่ีการก่อสร้างอาคารส านกังานสาทรสแควร์เพื่อให้แล้วเสร็จและพร้อมให้ผู้ เช่าเข้า
ตกแต่งในช่วงปลายปี ด้านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุลดลงจากปีท่ีแล้วถึง 903 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเข้า
ซือ้ท่ีดินท่ีตัง้อาคารแอสคอทเพื่อให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีดิน จากเดิมท่ีบริษัทย่อยเป็นเพียงผู้ เช่าท่ีดิน และการลงทนุก่อสร้าง
โครงการอาคารส านกังานสาทรสแควร์และพระราม 4 รวมถงึบริษัทฯ ไม่ได้มีเงินสดรับจากการขายท่ีดินเปล่าส าหรับโครงการท่ี
ยงัไม่ได้พฒันา เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงิน 1,453 
ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2554 บริษัทได้ออกขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจ านวน 504,065,655 หุ้น ท่ีราคา 3 บาท 
ต่อหุ้น และ 1 หุ้นสามญั คิดเป็นมลูค่า 1,512 ล้านบาท 
 
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน จ านวน 84 ล้านบาท ถงึแม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถโอนบ้านได้มากขึน้
กว่าปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมยังสูงอยู่ ด้านเงินสดรับจากธุรกิจให้เช่าจากโครงการอาคารส านักงานสาทร 
สแควร์ยงัเป็นช่วงเร่ิมต้น  ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการได้ผู้ เช่ายงัคงสงูเช่นเดียวกนั  รวมทัง้การจ่ายเงินเพื่อยตุิคดีความ ด้าน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจ านวน 190 ล้านบาท เน่ืองจากยงัคงมีการลงทนุต่อเน่ืองในโครงการพระรามสี่ ส าหรับ
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจ านวน 326 ล้านบาท โดยส่วนมากเป็นการจ่ายช าระดอกเบีย้  
 
ปี 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการด าเนินงาน จ านวน 991 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มในโครงการ
บ้านจดัสรรใหม่จ านวน 5 โครงการ ด้านกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ มีจ านวน 88 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมี
การลงทนุในอปุกรณ์ ส าหรับงานก่อสร้างแบบบ้านใหม่ การปรับปรุงอาคารให้เช่าในอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และลงทนุ
เพ่ิมในลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ส าหรับกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน มีจ านวน 1,023 ล้านบาท โดยหลกัเป็นการกู้ยืมเงิน
เพิ่มขึน้สทุธิ 815 ล้านบาท และได้รับเงินจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นจากผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 424 ล้านบาท แต่จ่ายช าระ
ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมไป 227 ล้านบาท 
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กระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (991) (84) 93 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (87) (190) (1,500) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,023 (326) 1,862 
กระแสเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สทุธิ (55) (600) 455 

 
12.5 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ทางตรง

หรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  
 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันท่ีส าคัญกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2555 - 2556 
ดงัต่อไปนี ้ 

บุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
กับบริษัท 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั มีกรรมการร่วมกนั การใช้บริการด้านงานประกนัภยั - 0.35 
บจก.อาคเนย์ แคปปิตอล มีกรรมการร่วมกนั การใช้บริการด้านงานประกนัภยั - 4.13 
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี มีกรรมการร่วมกนั การใช้บริการเช่าอปุกรณ์ - 2.30 
บจก. นอร์ท สาธร โฮเตล็ บริษัทร่วมของบริษัทฯ เงินให้กู้ ยืม โดยมีอตัราดอกเบีย้ 

MLR-1%-MLR-0.25% 
169.17 229.35 

รายได้ดอกเบีย้รับ 0.79 14.89 
ดอกเบีย้ค้างรับ 27.07 41.96 

 
12.6 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคญั (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
  
13. รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ไม่ม ี
 

14. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
รายงานการประเมินสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการ ซึง่จดัท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ปรากฏในรายงานความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
 

15. ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ  
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ ได้แต่ง
ตัง้ขึน้ เพื่อให้ความเห็นตอ่ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ
ในครัง้นี ้มีความเห็นวา่ การที่บริษัทฯ จะขายที่ดินที่เป็นสนิทรัพย์ที่มิได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนั จ านวน 
35 แปลง เนือ้ที่รวม 31 ไร่ 70 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้างจ านวน 11 รายการ ซึ่งตัง้อยู่บนถนนรามค าแหง มีความ
เหมาะสม เนื่องจากการขายสินทรัพย์ดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ การท ารายการจะสง่ผลดีท าให้บริษัทมี
กระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ ตาม
นโยบายของบริษัทฯ สง่ผลให้บริษัทฯ จะรับรู้ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ อยา่งไรก็ตาม การเข้าท ารายการครัง้นีม้ีข้อด้อยคือ
บริษัทจะสญูเสยีโอกาสในการได้รับรายได้คา่เช่าและคา่บริการจากการให้เช่าอาคารโกดงัสนิค้า บริษัทฯ อาจสญูเสยีโอกาส
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ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ตัง้อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพ และ บริษัทฯ อาจสญูเสียโอกาสการท าก าไร
จากมลูคา่ตลาดของที่ดินที่อาจเพิ่มขึน้ในอนาคต  
 
ราคาเสนอซือ้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีเสนอโดยสิริทรัพย์พฒันาในราคา 980.00 ล้านบาท มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบ
กบัราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึง่ประเมินมลูค่าทรัพย์สินเท่ากบั 836.27 ล้านบาท ราคาเสนอซือ้โดยสิริทรัพย์พฒันา
จ านวน 980.00 ล้านบาท เป็นราคาเสนอซือ้ท่ีสงูกว่าร้อยละ 39.11 ของมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และสงูกว่า
ร้อยละ 14.67 ของราคาประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ประกอบกบัเง่ือนไขการท ารายการต่างๆ ท่ีระบไุว้ใน
สญัญาจะซือ้จะขายดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นเง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผลและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ
ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด 

 
จากเหตผุลดงักล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัใน
ครัง้นี ้ ทัง้นี ้รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัเต็ม มีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมหนังสื อเชิญ
ประชมุผู้ถือหุ้น  



เอกสารแนบ 6 
 

 
46 

ท่ี GOLD 2557/016 
ทะเบยีนเลขท่ี 0107537002273 
  
 

วนัท่ี  21 มีนาคม 2557 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เร่ือง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 
 

ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21)   ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330   ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 
2557 เวลา 14:00 น.   เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) นัน้ 
 

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัต่อไปนี ้คือ 
 

1. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ / กรรมการบริหาร อาย ุ59 ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 51 ถนนเทอดไท  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบรีุ  กรุงเทพมหานคร 10600 
    
2. นายชายน้อย  เผือ่นโกสมุ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ อาย ุ63  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี 257/46 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซือ่  กรุงเทพมหานคร 10800 

 
กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุ ยกเว้นวาระการประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชดัเจนมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะให้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนัน้ยงัมีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่
ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเ ป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น  ซึ่ งบ ริษัทฯ  ได้ เผยแพร่ไ ว้บนเว็บไซต์ของ   บริ ษัทฯ 
www.goldenlandplc.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดงึข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีท่านมอบฉนัทะให้กรรมการ
บริษัทบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงักล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะคืนกลบั ไปยงับริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ  โดยใช้ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนี ้ ทัง้นีเ้พื่อ
ความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ  

 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

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

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับน้ีมา
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายสิทธิชัย   ชัยเกรียงไกร           
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ  
 กรรมการบริหาร 
อายุ : 59 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 Mini MBA  สาขา Leadership Management   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 26/2546) 
 DCP Refresher Course (2/2549) 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 - ไม่ม ี- 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 3 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ / กรรมการบริหาร  

-  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 -  บริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
 -  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  

-  บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2  

-  บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

-  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ / กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ  

-  บริษัท เบยีร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั 
 กรรมการ  

-  บริษัท อีสเทิร์น ซบีอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี– 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
แทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 
นายชายน้อย  เผ่ือนโกสุม       
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ : 63 ปี 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท การบริหาร   

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554 
การถือหุ้นในบริษทัฯ 
 -ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 1 ปี 3 เดือน 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ  

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

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

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

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

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

       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
 -  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี - 
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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 
 การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21)  ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี  ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดน าหนงัสือ
นดัประชมุ ใบลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

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

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

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

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

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

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

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

(3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

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

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

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

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

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

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

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

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

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

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

ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ  ภายในวันทร์ท่ี 20 เมษายน 2557 หรือก่อน
เวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เร่ิมประชมุ   
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  เลขท่ี 57        
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั่วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น      

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

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

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต้่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน   
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

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

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข    กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

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

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  และวิธีการลงคะแนนเสียง 
 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ
ระยะบญัชีของบริษัท 

  
 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
  
ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบั

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

  
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

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

  
 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  และจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจาก

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

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี
ช าระได้แล้วทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
ข้อ 30. ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์

ประชมุ  ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัที่ผู้ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญั
หรือวิสามญัท่ีคณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถื อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

  
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อ 32. ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด าเนินการประชมุให้เป็นตามล าดับระเบียบวาะท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  
เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

  
 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
  
 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอไม่

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

  
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

  
ข้อ 34. เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2556 ในแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
  
 ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี  2556 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ท่ีอยู่ด้านล่างนี ้และส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ท่ี โทรสารหมายเลข  02 – 620 – 6222 ต่อ 2 หรือ E-mail address: 
ir@goldenlandplc.co.th โทรศพัท์หมายเลข 02 – 620 – 6200    เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จดัส่งเอกสารให้ท่านต่อไป 

 
ช่ือ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น 

ช่ือที่อยู่  

  

  

  

  

  
 
 

mailto:ir@goldenlandplc.co.th
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
 

เขียนที ่  
วนัท่ี     เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557 

 
)1(  ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  

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

2 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั  ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ 
อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ี
อื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

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

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

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

 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557 

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

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

2 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3  วิคเตอร์คลบั  
ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไป
ในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556     
              ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
  

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายปณต  สริิวฒันภกัดี 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายธนพล  ศิริธนชยั 
เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง)  
 ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 9 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม   ข้อ 43. ว่าด้วยตราส าคัญของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

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

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

  

 

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

 

 

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

  

 

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

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

  

 

   

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

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

  

 

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ที่ 21 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 
วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พงึ
จะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 

 

เขียนท่ี                      . 
วนัท่ี            เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2557 

 

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

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

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
       
2  อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3  อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ   สามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั  ชัน้ 8 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556     

           ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายปณต  สริิวฒันภกัดี 

  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายธนพล  ศิริธนชยั 
  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 

  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง)  
 ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
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วาระที่ 9 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม   ข้อ 43. ว่าด้วยตราส าคัญของบริษทั 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

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

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

  

 

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

 

 

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

  

 

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

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

   

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

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

  

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

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ที่ 21 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 
วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พงึ
จะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 

 


