รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท่ ี 21 เมษายน 2557
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ I ชัน้ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร
5. นายวีระวงค์
จิตต์มติ รภาพ
6. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
7. นายอุดม
พัวสกุล
8. นายธนพล
ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกาพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ

กรรมการผู้จดั การสายงานโครงการที่อยูอ่ าศัย
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี และการเงิน
เลขานุการบริ ษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
3. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ตัวแทนจากบริ ษัท สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาอิสระ
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
2. นายรัฐชัย
ธีระธนาวัฒน์
3. นายณัทธร
กิจสาเร็จ
4. นายวิเศษ
นุ้ยตูม

ที่ปรึกษาการเงิน / บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ประเมินราคาอิสระ / บริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
1. นายเนรมิตร
ตรงพร้ อมสุข
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

ผู้สงั เกตการณ์ (Inspector) / บริ ษัท ดีเอ็น36 จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย / บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

หน้ า 1/17

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุม และแถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 ในวันนี ้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ รวมทังเรื
้ ่ องอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557
(Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 และกาหนดให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 85 ราย ถือ
หุ้นรวมกันทังสิ
้ ้นจานวน 11,675,095 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.91476 และโดยการมอบฉันทะจานวน 93 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น
จานวน 1,083,394,741 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.88510 รวมผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 178 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้นจานวน
1,095,069,836 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85.79986 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เข้ าร่วม
ประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอวาระ
การประชุม สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ รั บการพิ จ ารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ตาม
หลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ กาหนด โดยผ่านทางเว็ปไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิ กายน
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เป็ นคณะกรรมการบริ ษัท
จากนัน้ จึงได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้






ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ งู ดออกเสียง ขอสรุปวาระนันๆ
้ ว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ วยหรื อประสงค์ จะงดออกเสียง กาเครื่ องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนและยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็ บบัตรเพื่อนามานับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย
หรื อไม่งดออกเสียงถือว่าอนุมตั ิ
วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงมติ เนื่องจากเป็ นการรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
วาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
ต่ ้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี
2557 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพือ่ ความโปร่งใส โดยใช้ หลักเกณฑ์เ ดียวกับ
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น
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การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มกี ารทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มกี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มกี ารแสดงเจตนาในการลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มกี ารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละ
วาระนันตามความเหมาะสม
้
โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น แจ้ งชื่อและนามสกุล
ให้ ที่ประชุมทราบก่อน คาถามนอกเหนือจากวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณานาไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
และเพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอดาเนินการเพื่อ พิจารณาในวาระ
การประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลของการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้ านี ้ และเพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน นายธนพล ศิริธนชัย ได้ ขอเรี ยนเชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเป็ น
อาสาสมัครในการเข้ าร่วมสังเกตุการณ์นบั คะแนนของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย 1 ราย เข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครในการเข้ า
ร่วมสังเกตุการณ์นบั คะแนนดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2556
ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 20/2556 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้ รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้ วย
190 ราย จานวน 1,095,348,936 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,095,502,036 เสียง

99.98602
0.00000
0.01398

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2556
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ ได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ ที่ประชุมรับทราบว่า ภายหลังการ
ปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังคงเหลือประมาณร้ อยละ 99 ดังนัน้ ณ วันที่ประชุม บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วจานวน 1,276,307,261 หุ้น
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โดยตามแผนดาเนินงานคณะกรรมการได้ กาหนดกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ไว้ เป็ น 3 ขัน้ โดยกลยุทธ์ และทิศทางของ
บริ ษัทฯ ในปี ที่ 1 (2556) เป็ นการปรับพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ ส่วนปี ที่ 2 (2557) เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั ทรัพย์สนิ ที่มีอยู่ และเริ่ มต้ นลงทุนในโครงการต่างๆ และปี ที่ 3 (2558) เป็ นการสร้ างผลตอบแทนกลับมาให้ บริ ษัทฯ มีผล
กาไร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ แบ่งประเภทธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ เป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ 1) โครงการอาคารสูงเชิง
พาณิชยกรรม (Commercial Project) ได้ แก่ อาคารสานักงาน เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ และ 2) โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
(Residential Project) ซึ่งเป็ นโครงการที่สร้ างผลตอบแทนในระยะเวลาสัน้ และทาให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อย่างต่อเนื่อง ส่วน
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-core Business) เป็ นโครงการที่บริ ษัทฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงต้ องการจะขายออกไป
เพื่อนาเงินมาลงทุนในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เร็ วขึ ้น
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี ้
 โครงการอาคารโกลเด้ น แลนด์ (Golden Land Building) ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าพื ้นที่สานักงาน โดยมีอตั ราการ
เช่าพื ้นที่ (Occupancy) อยูท่ ี่ร้อยละ 91 เนื่องจากอยูใ่ นบริ เวณใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าราชดาริ ซึง่ เป็ นทาเลที่ดี ปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้
ความสนใจ และติดต่อขอเช่าพื ้นที่อยู่
 โครงการอาคารสาทร สแควร์ (Sathorn Square) บริ ษัทฯ ได้ สง่ ทีมงานเข้ าไปปรับปรุงอาคารให้ มีความทันสมัย
และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้นภายใต้ แนวคิด Neo Vibrant โดยมีการปรับปรุงพื ้นที่โดยรอบอาคารและล็อบบี ้ มีการเปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ โล่ง
เพิ่มร้ านค้ าเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ช่า ปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ประมาณร้ อยละ 77
และยังเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีอตั ราค่าเช่าที่ดีขึ ้น
 ในส่วนอื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับพื ้นฐาน และภาพลักษณ์ โดยการใส่แนวคิดที่มีความทันสมัย ในด้ านของ
การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มีการปรับโครงสร้ างบุคลากร โดยปรั บทีมงานพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ (Housing
Development) มี ก ารลดค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่จ าเป็ นของบริ ษั ทฯ มี ก ารเจรจากับ สถาบัน การเงิ น เพื่ อ ขอปรั บ โครงสร้ างหนี ้
(Refinance) เพื่อลดต้ นทุนทางการเงิ น มีการดาเนินการจาหน่ายทรั พย์สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Core Assets)
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กาลังศึกษาเกี่ยวกับกองทุนอสังหาริ มทรัพย์อยูด่ ้ วย โดยภาพรวมแล้ วถือว่าผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ตามแผนที่วางไว้ ในปี แรกเป็ นที่นา่ พอใจ
สาหรับการดาเนินงานในปี 2557 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ วางแผนการไว้ ดงั นี ้
 ปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารสานักงานต่างๆ และปรับปรุงการบริ หารจัดการเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ โดย
พิจารณาเรื่ องค่าใช้ จา่ ย และความมีประสิทธิภาพ
 โครงการที่อยูอ่ าศัยแนวราบ (Housing Development) มีการวางแผนที่จะเปิ ดโครงการจานวน 10 โครงการ
บริ เวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึง่ กลุม่ เป้าหมายจะเป็ นลูกค้ าในระดับกลาง ประกอบไปด้ วยบ้ านเดี่ยว
ราคาขายประมาณ 5 ล้ านบาท และทาวน์เฮาส์ ราคาขายประมาณ 2 ล้ านบาท เนื่องจากเห็นว่าเป็ นกลุม่ ที่มีกาลังในการซื ้อ
อย่างแท้ จริ ง โดยชื่อโครงการจะใช้ คาว่าโกลเด้ น เป็ นหลัก ปั จจุบนั มีการจัดซื ้อทีด่ ินและเริ่ มพัฒนาโครงการแล้ ว โดยโครงการ
ที่จะเปิ ดตัวในปี 2557 นี ้ มีมลู ค่ารวมประมาณ 9,500 ล้ านบาท ซึง่ โครงการที่ได้ เปิ ดตัวแล้ ว คือ โครงการโกลเด้ น อเวนิว ติวา
นนท์ – แจ้ งวัฒนะ ซึง่ มีทงทาวน์
ั้
เฮ้ าส์ บ้ านแฝด และบ้ านเดี่ยว และโครงการ โกลเด้ นวิลเลจ บางนา – กิ่งแก้ ว ซึง่ เป็ นโครงการ
ประเภทบ้ านเดีย่ ว โดยได้ รับผลตอบรับที่ดี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดตัวโครงการโกลเด้ น วิลเลจ ปิ่ นเกล้ า – จรัญสนิทวงศ์ ซึง่
เป็ นโครงการประเภททาวน์เฮาส์ ในสัปดาห์หน้ า
 โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม (Commercial Building) บนที่ดินที่มีอยูเ่ ดิมของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯได้
ดาเนินการขอต่อสัญญาเช่าจากสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์เรี ยบร้ อยแล้ ว ตังอยู
้ ท่ ี่ถนนรัชดา-พระราม 4 เยื ้อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการมีพื ้นที่รวมประมาณ 8 ไร่ พื ้นที่ก่อสร้ างทังหมดประมาณ
้
100,000 ตารางเมตร
โดยบริ ษัทฯ จะทาการก่อสร้ างเป็ นอาคารสานักงาน ขนาดพื ้นที่ประมาณ 90,000 ตารางเมตร และโรงแรมมีขนาดพื ้นที่
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึง่ จะเป็ นการเปิ ดทาเลใหม่ของอาคารสานักงาน ใช้ เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้ านบาท โดยมี
การติดต่อและได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแล้ ว ในส่วนของการประมูลงานก่อสร้ าง บริ ษัทฯ ได้ ทาการประมูลและได้
ผู้รับเหมาเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถเริ่ มดาเนินการได้ ภายในสิ ้นเดือนเมษายน 2557 ใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 22 เดือน โดยใช้ ชื่อ
โครงการว่า “FYI Center” ย่อมาจาก For Your Inspiration ซึง่ มีแนวคิดคือ เป็ นอาคารสานักงานที่สร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่นกั ธุรกิจ
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 สาหรับทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Core Business) ได้ แก่ ที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ถ่ นนรามคาแหง ที่ดินทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทีด่ ินจังหวัดกระบี่ ที่ดินอาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง ที่ดินจังหวัดเชียงราย และสนามกอล์ฟ
พาโนรามา จังหวัดนครราชสีมา บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการจาหน่ายออก เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชี และการเงิน ได้ สรุปเกี่ยวกับงบการเงิน ดังนี ้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 1,553 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 87 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงจานวน 223 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ เหลือโครงการที่สามารถพัฒนาได้ อีกเพียง
4 โครงการ และมีจานวนบ้ านสาหรับขายเหลืออยูไ่ ม่มากประมาณ 800 - 900 ล้ านบาท ในปี 2556 จึงเป็ นการขายเกือบ
ทังหมดประมาณ
้
600 กว่าล้ านบาท โดยจะเหลือบ้ านสาหรับขายในปี นี ้ประมาณ 100 กว่าล้ านบาท และมีที่ดินบางแปลงที่
บริ ษัทฯ อาจพัฒนา และขายได้ อีกประมาณ 200 ล้ านบาท โดยรวมแล้ วโครงการเก่าน่าจะมียอดขายได้ ประมาณ 300 กว่า
ล้ านบาท อีกทังในปี
้
2555 บริ ษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์จานวนมาก เนื่องจากในปลายปี 2554 เกิดเหตุอทุ กภัย จึงทาให้ การ
โอนบ้ านต้ องเลือ่ นมาโอนในปี 2555 ทาให้ ในปี 2555 มีรายได้ สงู สาหรับโครงการใหม่ทเี่ ปิ ดตัวน่าไปแล้ วเมื่อปลายปี 2556 ก็
จะเริ่ มรับรู้รายได้ ในปี 2557 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเพิ่มขึ ้น 146 ล้ านบาท โดยมาจาก
โครงการหลักคือโครงการสาทร สแควร์ ที่มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) สูงขึ ้น ทาได้ ได้ รับรายได้ คา่ เช่าสูงขึ ้น
ต้ นทุนของบริ ษัทฯ สอดรับกับรายได้ โดยบริ ษัทฯ มีต้นทุนในการขายอสังหาริ มทรัพย์ลดลงตามรายได้ จากการ
ขาย มีอตั ราส่วนกาไรที่ลดน้ อยลงเนื่องจากเน้ นการขายในส่วนของที่ดินในโครงการเดิม เพื่อปิ ดโครงการ ส่วนต้ นทุนของการให้
เช่านัน้ เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ เนื่องจากเพิม่ ขึ ้นเฉพาะในส่วนของต้ นทุนผันแปร ในส่วนของต้ นทุนคงที่ใกล้ คียง
กับปี ก่อน
บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ น 476 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เป็ นจานวน 22 ล้ านบาท สาหรับค่าใช้ จ่ายในการขาย
ลดลงจาก 73 ล้ านบาท เหลือ 45 ล้ านบาท เกิดจากการพยายามลดค่าใช้ จ่ายในการขาย โดยมีการลดค่านายหน้ าในการให้ เช่า
พื ้นที่ลง และการเปิ ดตัวโครงการใหม่ลดลง ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารลดลง 125 ล้ านบาท เกิดจากการประมาณการหนี ้สิน
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
บริ ษัทฯ ขาดทุนก่อนดอกเบี ้ยและภาษี จานวน 129 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็ นจานวน 175 ล้ านบาท มี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1.74 ล้ านบาท เป็ นประมาณ 68 ล้ านบาท เป็ นผลจากการดาเนินงานโครงการ
โรงแรม W Hotel Bangkok ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จากัด เริ่มการบริ การเต็มปี ในปี 2556 เป็ นปี แรก จึงทาให้ มีผล
ขาดทุนจากการดาเนินงานค่อนข้ างสูง จากค่าเสือ่ มราคาและดอกเบี ้ยจ่าย
ต้ นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 248.81 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็ นจานวน 37 ล้ านบาท เป็ นผล
จากการที่มกี ารเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินในการขอลดอัตราดอกเบี ้ย จากเดิมต้ นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยูท่ ี่
ประมาณร้ อยละ 7.3 – 7.4 เหลือร้ อยละ 5.1
โดยรวมบริษัทฯ ขาดทุนเป็ นจานวน 454 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 เป็ นจานวน 166 ล้ านบาท
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งบแสดงฐานะการเงินปี 2556
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 1,385 ล้ านบาท เป็ น 2,333 ล้ านบาท เนื่องจากมีโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาที่เพิม่ ขึ ้นจาก 656 ล้ านบาท เป็ น 1,884 ล้ านบาท โดยมีโครงการที่ดาเนินการซื ้อทีด่ ิน
ไปแล้ ว 5 โครงการและอยูร่ ะหว่างการทาสัญญาจะซื ้อจะขายอีก 3 โครงการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2556 มีจานวน 10,247 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 65 ล้ านบาท เป็ นผลจาก
โครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดลดลงบ้ าง จากการตัดค่าเสือ่ มราคา โดยรวมสินทรัพย์รวมในปี 2556 มีจานวน
12,580 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 883 ล้ านบาท
หนี ้สินรวมสาหรับปี 2556 มีจานวน 6,693 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 936 ล้ านบาท โดยเป็ นหนี ้สินที่
เกิดจากการกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ ้น 1,051 ล้ านบาท แต่ในส่วนหนี ้สินหมุนเวียนในปี 2556 ลดลงจาก
1,893 ล้ านบาทในปี 2555 เหลือจานวน 1,675 ล้ านบาท โดยเป็ นการสลับเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
จาก 1,343 ล้ านบาท เหลือ 243 ล้ านบาท แล้ วไปเพิ่มเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสันเป็
้ น 866 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เป็ นการ
เตรี ยมตัวในการได้ รับเงินเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพื่อที่นาเงินดังกล่าวไป
ชาระหนี ้เงินกู้ยมื ระยะสัน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
มีจานวน 6,131 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 29 ล้ านบาทเป็ นผลจากการที่มกี าร
เรี ยกชาระทุนเพิม่ ขึ ้น 1,337 ล้ านบาท จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น โดยต้ องหักส่วน
ต่างมูลค่าหุ้น เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทฯ คือ 10 บาท แต่ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญราคาเพียง 3 บาท ซึง่ ทาให้
บริ ษัทฯ ได้ รับเงินค่าหุ้นเพิม่ เติมประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อนามาหักกับผลขาดทุนสุทธิ ทาให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลง
จานวน 29 ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด โดยเงินสดที่ใช้ ในการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา โดยหลักเป็ นการซื ้อที่ดินเพื่อการ
ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อทีด่ ินดังกล่าว
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นางชยุดา ศุภทรัพย์
: ค่าใช้ จ่ายในส่วนทีเ่ ป็ นค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสูง เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ขาดทุน
หรื อไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายปกติเมื่อเทียบกับบริ ษัทฯ ที่มีขนาดเท่ากัน อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯ มีโครงการในอดีตทีม่ ีปัญหาอยูบ่ ้ าง ทาให้ มกี ารตังส
้ ารองเกี่ยวกับประมาณการหนี ้สิน และหนี ้สงสัย
จะสูญในเงินลงทุนบางรายการค่อนข้ างสูงคิดเป็ นเงินประมาณ 80 ล้ านบาท
 นางชยุดา ศุภทรัพย์
: เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างรายได้ จากการขาย กับต้ นทุนในการบริ หารแล้ ว
พบว่ามีกาไรน้ อย จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้ สดั ส่วนลดลงเพื่อให้ บริ ษัทฯ มีกาไรเพิม่ ขึ ้น
นายธนพล ศิริธนชัย
: โดยปกติรายได้ จะต้ องมีการหักต้ นทุนขาย และค่าใช้ จา่ ยในการขายการบริ หาร
ซึง่ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาลได้ เรียนไปแล้ วว่าในช่วง 2 - 3 ปี จะมีคา่ ใช้ จา่ ยในส่วนนี ้ค่อนข้ างสูงเนือ่ งจากมีการ
ตังส
้ ารอง และเรื่ องของต้ นทุนทีย่ งั สูงอยู่ แต่ในขณะนี ้บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการเพื่อลดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไปได้
แล้ วเป็ นจานวนมาก
 ผู้ถอื หุ้น
: ทาไมผลขาดทุนจึงเพิ่มขึ ้นและ ส่วนแบ่งในการขาดทุนของบริ ษัท ร่ วมมาจากไหน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษัทร่วมเป็ นผลมาจากการที่บริ ษัท นอร์ ท สาธร โฮเต็ล
จากัด ทาโครงการโรงแรม W Bangkok ที่เพิ่งเปิ ดให้ บริ การเต็มปี ในปี 2556 ซึง่ ในช่วงแรกของการดาเนินการ
โรงแรมจะมีคา่ เสือ่ มราคาของการลงทุนค่อนข้ างมาก ประมาณ 200 ล้ านบาท ประกอบกับโครงการมีเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 3,000 ล้ านบาท มีดอกเบี ้ยประมาณ 180 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัท นอร์ ท สาธร
โฮเต็ล จากัด มีผลขาดทุนประมาณ 400 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ ซึง่ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 20 จึงต้ องรับขาดทุน
ประมาณ 80 ล้ านบาท เมื่อหักผลกาไรที่ได้ จากบริ ษัทร่วมอื่นแล้ วก็ทาให้ มีผลขาดทุนจากบริ ษัทร่วม 68 ล้ านบาท
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 นางชยุดา ศุภทรัพย์
: สอบถามถึงวิธีการตัดค่าเสือ่ มราคา
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : การตัดค่าเสือ่ มราคาใช้ วิธีเส้ นตรง
 นายวุฒิ วงศ์ อ่ เู งิน
: แผนในการล้ างขาดทุนคืออะไร
นายธนพล ศิริธนชัย
: บริ ษัทตังเป
้ ้ าทีจ่ ะพลิกกลับมามีกาไรใน 3 ปี โดยการล้ างขาดทุนจะขึ ้นอยูก่ บั
รายการที่จะเกิดขึ ้น หากบริษัทจะล้ างขาดทุนจากผลการดาเนินการของแต่ละปี จะใช้ เวลานาน แต่หากมีการ
ขายสินทรัพย์และจัดตังกองทุ
้
นอสังหาริ มทรัพย์ที่มกี าไรมากก็จะสามารถล้ างผลขาดทุนได้ เร็วขึ ้น
 นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา : ที่ดินที่บริ ษัทฯ ซื ้อเข้ ามารวมประมาณ 1,000 ล้ านบาท ตังอยู
้ ท่ ใี่ ด ต้ นทุนทีด่ ิน
เท่าไร และต้ นทุนในการกู้เงินรวมประมาณเท่าไร
นายธนพล ศิริธนชัย
: บริ ษัทฯ กาหนดกลยุทธในการซื ้อที่ดินขนาดประมาณ 40 - 50 ไร่ เพื่อให้ มีการ
กระจายของทาเล และมีความรวดเร็ วในการปิ ดโครงการภายใน 2 - 3 ปี โดยที่ดินมีราคาเฉลีย่ ประมาณ 5 –
10 ล้ านบาทต่อไร่ ขึ ้นอยูก่ บั สถานที่ตงั ้ และทุกโครงการได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : มูลค่าต้ นทุนของที่ดินเป็ นร้ อยละ 25 - 30 โดยทาเลของทีด่ ินอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ
รอบนอกและปริ มณฑล ส่วนต้ นทุนทางการเงินที่สามารถกู้ได้ ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ MLR -1.75
 นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา : โครงการ FYI มูลค่า 5,000 ล้ านบาท มีการต่อสัญญากับสานักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์อย่างไร มีคา่ ใช้ จ่ายอย่างไร เงินลงทุนจากไหน ดอกเบี ้ยเท่าไร มีระยะเวลาในการลงทุน
เท่าใด และได้ รับผลตอบแทนเท่าไร
นายธนพล ศิริธนชัย
: ที่ดินได้ มีการทาสัญญากับสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยทา
สัญญาเช่า 30 ปี และต่ออายุได้ อีก 30 ปี ได้ อตั ราค่าเช่าที่ดี เงินลงทุนได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารไทย
พาณิชย์ มีการกู้ยืมเงินจานวนครึ่งหนึง่ ของเงินลงทุน โดยมีมลู ค่าก่อสร้ างทังหมดประมาณ
้
4,000 ล้ านบาท
ระยะเวลาในการคืนทุน 10 - 12 ปี ดอกเบี ้ยร้ อยละ MLR-1.75 มีผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้ อยละ 10.5
 นายวีระ นภาพฤกษ์ ชาติ : สอบถามวิธีในการล้ างขาดทุนสะสม จากส่วนต่ามูลค่าหุ้น
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : อาจจะต้ องลดมูลค่าหุ้นจาก 10 บาท เหลือ 3 บาท แต่ยงั ไม่มขี ้ อสรุปที่แน่ชดั
เป็ นเพียงแนวทาง เพราะจะต้ องรอล้ างขาดทุนสะสมจากการดาเนินงานตัวหลักก่อน
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : โครงการในปี 2557 ที่ทาแล้ ว 3 โครงการ บริ ษัทฯ คาดหวังว่าจะมีรายได้ เท่าไร
สาหรับแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาส และจะปิ ดโครงการอย่างไร
นายธนพล ศิริธนชัย
: ในส่วนของบ้ านจัดสรร บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าไว้ วา่ ประมาณ 1,900 ล้ านบาท โดยรวม
โครงการเก่า และโครงการใหม่ โดยบริ ษัทฯ สามารถสร้ างบ้ านแต่ละหลังเสร็ จได้ ภายในระยะเวลาเพียง 3 - 4
เดือน นอกจากนี ้รายได้ อกี ประมาณ 1,000 ล้ านบาทมาจากอาคารสานักงานให้ เช่าอื่นๆ โดยบริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ามี
รายได้ ประมาณ 3,000 ล้ านบาท ในปี 2557 โดยไม่รวมรายการพิเศษจากการขายทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (Non – Core) โดยหากพิจารณาเป็ นไตรมาส รายได้ จากค่าเช่าจะเข้ ามาอย่างสม่าเสมอ ส่วนรายได้
จากการขายบ้ าน ในไตรมาสที่ 1 มีรายได้ ประมาณ 300 ล้ านบาท และน่าจะรับรู้รายได้ ได้ มากในไตรมาสที่ 3 และ 4
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : สอบถามความคืบหน้ าด้ านยอดขายของ 3 โครงการที่เปิ ดตัวไปแล้ ว และ
แผนการในการเปิ ดตัวโครงการที่เหลืออยู่
นายแสนผิน สุขี
: เดือนนี ้ได้ มีการเปิ ดตัวโครงการ 2 โครงการสาหรับที่อยูอ่ าศัยแนวราบ โดยมี
การเปิ ดขายล่วงหน้ าในโครงการโกลเด้ น อเวนิว แจ้ งวัฒนะ-ติวานนท์ มียอดขาย 484 ล้ านบาท โครงการ
โกลเด้ น วิลเลจ บางนา-กิ่งแก้ ว มียอดขาย 302 ล้ านบาท รวมเป็ น 786 ล้ านบาท ซึง่ โครงการที่ 3 จะเปิ ดตัว
ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557 คือโครงการโกลเด้ น ทาวน์ ปิ่ นเกล้ า-จรัญสนิทวงศ์ ส่วนโครงการอื่นๆ ที่จะ
เปิ ดตัวในปี นี ้ได้ แก่โครงการทีล่ าดปลาเค้ า โครงการที่วชั รพล-สุขาภิบาล 5 เป็ นโครงการบ้ านเดีย่ วและทาวน์
เฮ้ าส์ โครงการโกลเด้ น เลเจ้ นด์ สาทร-กัลปพฤกษ์ โครงการรัตนาธิเบศร์ -บีทีเอสบางพลู โครงการสุขสวัสดิ์และ
โครงการรามคาแหง
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 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : จากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อโครงการของบริ ษัทฯ หรื อไม่
นายแสนผิน สุขี
: บริ เวณโครงการอยูน่ อกพื ้นที่การชุมนุมทาให้ จานวนลูกค้ าลดลงไม่มาก ลูกค้ า
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ คนในพื ้นที่และคนทางาน ซึง่ ยังไม่ได้ รับผลกระทบเนื่องจากอัตราการว่างงานในปั จจุบนั ยังน้ อย
 นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา : การกู้เงินของบริ ษัทฯ กู้เพิ่มได้ อีกเท่าไร และมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนที่เหมาะสมสูงสุดท่าไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : กู้เพิ่มได้ อีกประมาณ 3,000 ล้ านบาท และมีอตั ราหนี ้สินต่อทุนที่เหมาะสมไม่เกิน 1.5 เท่า
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : การเพิ่มทุนจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญจานวน 300 กว่าล้ านหน่วย โดยมีเงินเพิม่ ทุนเข้ าบริ ษัทฯ จานวน 1,000 ล้ านบาท เงินก้ อนนี ้นาไปใช้ ทา
อะไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เงินเพิ่มทุนเข้ าบริ ษัทฯ จานวน 1,000ล้ านบาท จะนาไปคืนหนีเ้ งินกู้ก่อน เพื่อ
เปิ ดให้ บริ ษัทฯ มีวงเงินเหลือในการกู้เพิ่มได้ ส่วนในการซื ้อที่ดิน บริ ษัทฯ จะใช้ ทุนของตนเองซื ้อไปก่อน
จนกระทั่งเงิ นทุนใกล้ หมดก็ จะพิจารณานาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ไปจานองเพื่อขอเงิ นกู้ ในการ
ดาเนินการต่อไป
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : โครงการ FYI จะเริ่ มต้ นทาเมื่อใด และจะแล้ วเสร็จเมื่อใด
นายธนพล ศิริธนชัย
: ปั จจุบนั ได้ มีการประมูลผู้รับเหมาของโครงการแล้ ว จะเริ่ มดาเนินการจริง
ภายในสิ ้นเดือนเมษายน ใช้ เวลาในการดาเนินการก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 22 เดือน
 ผู้ถอื หุ้น
: โครงการทัง้ 10 โครงการ บริ ษัทฯ ได้ ทาข้ อตกลงกับผู้ขายที่ดินแล้ วหรื อยัง
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ใน 10 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ วางมัดจาเพื่อซื ้อที่ดินหมดแล้ ว และได้ โอนแล้ ว
บางโครงการ แต่ยงั โอนไม่ครบ ทีเ่ หลือมีกาหนดในการโอนในเดือนเมษายน และพฤษภาคมจะโอนที่ดินครบ 10 แปลง
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2556
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ เสนอประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในงบการเงินที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แล้ ว เนื่องจากมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม มีสาระสาคัญ ดังนี ้
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี ้เงินกู้สถาบันการเงินที่มีหลักประกันในปี 2556 จานวน
3,022 ล้ านบาท ซึง่ รวมที่ดินทีไ่ ด้ มีการเสนอให้ พิจารณาการขายในวาระที่ 8 นัน้ มีภาระจานองอยู่ แต่ใน
ปั จจุบนั ไม่ติดภาระจานองแล้ ว บริ ษัทฯ นาเงินส่วนไหนไปชาระ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ที่ดินที่บริ ษัทฯ พิจารณาจะขายในวาระที่ 8 ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีภาระติด
จานองเงินกู้อยู่ 400 ล้ านบาท โดยรวมอยูใ่ นรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี บริ ษัทฯ จึงเจรจาขอเปลีย่ นจากเงินกู้ระยะยาว 400 ล้ านบาท เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ เนื่องจาก
บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับเงินจากการขายทีด่ ินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-core Asset) และได้ ขอกู้เพิ่ม
อีกประมาณ 100 ล้ านบาท ทาให้ มีภาระจานองหนี ้เงินกู้ยมื ระยะสันประมาณ
้
500 ล้ านบาท ซึง่ ณ ช่วงวันสิ ้น
ปี 2556 เมื่อรวมหนี ้สินเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวม 865 ล้ านบาท โดยเงินกู้
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.1 และที่ดินดังกล่าวยังคงติดจานองอยู่
หน้ า 8/17

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ด้ วยมติคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี ้
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง
วาระ 4

99.98604
0.01396
0.00000

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

นายธนพล ศิริธนชัย ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60
ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ผลการดาเนินงาน สภาพคล่องของบริ ษัทฯ และความเหมาะสม
อื่นๆ อย่างไรก็ดี จากผลการดาเนินงานปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีผลประกอบการของงบเดี่ยวเป็ นผลขาดทุนสุทธิประมาณ
706 ล้ านบาท และยังมียอดขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือประมาณ 1,621 ล้ านบาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงมี
มติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประชุม พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2556

ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงดการจ่ายปั นผลประจาปี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้มาประชุมดังนี ้
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.98604
0.01396
0.00000

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 17 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการซึง่ ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
(1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี (2) นายธนพล ศิริธนชัย (3) นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย พิจารณาแล้ ว
เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ ีสว่ นได้ เสีย ให้ เสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้น พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่านได้ แก่
1. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
2. นายธนพล ศิริธนชัย
3. นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ

กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่

ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
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เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมที
้
่ต้องออกตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ อ นุมัติ เ ลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ พ้ นจากต าแหน่งตามวาระเป็ น
รายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี ้
1. นายปณต
สิริวัฒนภักดี
ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
209 ราย จานวน 1,096,368,607 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
3 ราย จานวน
400,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.96345
0.03655
0.00000

2. นายธนพล
ศิริธนชัย
ตาแหน่ ง
กรรมการ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.98604
0.00000
0.01396

3. นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
207 ราย จานวน 1,096,597,107 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย จานวน
157,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
1 ราย จานวน
15,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.98428
0.01435
0.00137

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมของขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัท
อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท(ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึ่งเป็ นวงเงินเท่ากับวงเงินที่เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปี 2556
โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,328,000 บาท

หน้ า 10/17

เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2557 โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง
วาระที่ 7

99.98604
0.01396
0.00000

พิจารณาแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ
บริ ษัทโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีตอ่ ไปนี ้
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
3. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795

และสาหรับบริ ษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี ้
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรื อ
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 และ/หรื อ
์
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ราย ข้ างต้ น เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยติดต่อกัน
มาแล้ ว 8 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,700,000บาท (สามล้ าน
เจ็ดแสนบาทถ้ วน) โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีคา่ ตอบแทนอยูท่ ี่ 3,600,000 บาท (สามล้ านหกแสนบาทถ้ วน)
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี ้
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2557 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.98604
0.00000
0.01396
หน้ า 11/17

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ (ที่ดนิ รามคาแหง) ให้ แก่ บริษัท สิริทรัพย์
พัฒนา จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการทีม่ ีสว่ นได้ เสียทัง้ 3 ท่าน คือ 1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี 2)
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และ 3) นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร ออกจากห้ องประชุม และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการประชุม นาย
ธนพล ศิริธนชัย ได้ อยูใ่ นห้ องประชุม เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น จนถึงเวลาที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริ ษัท อเดลฟอส จากัด ถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัท ยูนิ
เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“UV”) ประมาณร้ อยละ 66 จึงอยากสอบถามว่าใครคือผู้ถือหุ้นของอเดลฟอส ใช่
นายฐาปน และนายปณต หรื อไม่ เนื่องจากอาจมีประเด็นเรื่ องการมีสว่ นได้ เสียพิเศษ ทาให้ UV ไม่อาจลง
มติในวาระนี ้ได้
นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ : แถลงว่า โดยขันตอนการอนุ
้
มตั เิ รื่ องนี ้ จะต้ องมีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของ UV ก่อน โดยบริ ษัท อเดลฟอส จากัด ที่มีบคุ คลเกี่ยวโยงกับรายการนี ้เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้
เสียในเรื่ องดังกล่าว ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ มีเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของ UV เท่านันที
้ ่มสี ทิ ธิออก
เสียง ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ก็มีมติอนุมตั ใิ นเรื่ องดังกล่าวแล้ ว ดังนันถื
้ อว่า UV ได้ รับอนุมตั ิให้ มา
ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ก่อนเริ่ มกระบวนการดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปร่วม
หารื อกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) แล้ ว
นายธนพล ศิริธนชัย ขอให้ นายณัทธร กิจสาเร็ จ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นาเสนอรายละเอียดทังหมด
้
นายณัทธร กิจสาเร็จ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากการจาหน่ายที่ดิน 31 ไร่ 70 ตารางวา ซึง่ บริษัทฯ ได้ มีการ
เปิ ดให้ ผ้ สู นใจเสนอราคาซื ้อ และมีผ้ ทู ี่เสนอราคาสูงสุดได้ แก่ บริษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด (“ผู้ซื ้อ”) แม้ ผ้ ซู ื ้อเสนอราคาสูงสุด
แต่เนื่องจากผู้ซื ้อเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกันของบริ ษัทฯ และเป็ นการขายที่มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 16.18 ของ
สินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset) ของบริ ษัทฯ ทาให้ ต้องมีการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้ องให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ น
ผู้ให้ ความเห็น
ในส่วนของสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายไป ประกอบไปด้ วยที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างจานวน 11 รายการ ซึง่ ที่ดินด้ านหน้ า
ติดถนนรามคาแหง ส่วนด้ านข้ างติดซอยรามคาแหง 28
บริ ษัทฯ ซื ้อที่ดินนี ้ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 ปั จจุบนั ที่ดินตังอยู
้ ร่ ิ มถนนรามคาแหงขาเข้ า ห่างจากโรงพยาบาลรามคาแหง
ประมาณ 400 เมตร ห่างจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงประมาณ 1.6 กิโลเมตร อยูห่ า่ งจากถนนกาญจนา-ภิเษกประมาณ 6.5
กิโลเมตร โดยรอบพื ้นที่จะเป็ นอาคารพาณิชย์ และมีคอนโดมิเนียมในฝั่ งตรงข้ าม
เนื่องจาก บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการพัฒนาหรื อปรับปรุงสิง่ ปลูกสร้ าง จึงทาให้ อาคารสานักงานรกร้ าง ไม่อยูใ่ นสภาพที่จะ
ใช้ การได้ นอกจากนัน้ ยังมีอาคารโรงงานและโกดังหลายหลัง บางส่วนได้ เปิ ดให้ บคุ คลภายนอกเช่าอาคารโกดัง
ในแง่ของวัตถุประสงค์และความจาเป็ น จากนโยบายของบริ ษัทฯ ที่เน้ นที่จะทาโครงการที่อยูอ่ าศัยที่ราคา 3 - 6
ล้ านบาท บริ เวณโดยรอบกรุงเทพมหานคร ซึง่ บริษัทฯ ได้ มีการศึกษาการพัฒนาทีด่ ินแปลงดังกล่าวแล้ ว แต่เนื่องจากขนาด
พื ้นที่ทงหมดค่
ั้
อนข้ างใหญ่ ประกอบกับสภาพแวดล้ อมด้ านข้ างเป็ นอาคารพานิชย์ หรื ออาคารสานักงาน ทาให้ การพัฒนา
โครงการจะต้ องทาเป็ นโครงการแนวสูงจึงจะมีความเหมาะสม การทาโครงการแนวสูงต้ องลงทุนค่อนข้ างสูง ซึง่ ไม่ค้ มุ ค่าและ
อาจจะทาให้ ได้ รับผลตอบแทนไม่เท่ากับการไปพัฒนาโครงการตามนโยบายของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้ ศกึ ษารายละเอียดรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัทฯ ทาไว้ พบว่า
จะมีระยะเวลาการขายโครงการที่ยาวนาน นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้ สอบถามกับผู้ที่มีความรู้ในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ มีความเห็นค่อนข้ างสอดคล้ องกัน เนื่องจากพื ้นที่มีขนาดใหญ่ การลงทุนทาคอนโดมิเนียมอย่างเดียวจะใช้
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พื ้นที่ไม่หมด จึงต้ องทาเป็ นส่วนของพาณิชยกรรมและคอนโดมิเนียมร่วมกัน ซึง่ การทาโครงการในลักษณะนี ้จะต้ องใช้ เงินลงทุน
สูงและใช้ ระยะเวลาในการขายโครงการค่อนข้ างนาน
นอกจากนี ้ กระแสเงินสดที่ได้ จากการขายที่ดินนี ้ จะสามารถนาไปพัฒนาโครงการที่บริ ษัทฯ มีความชานาญใน
การพัฒนามากกว่าตามนโยบายที่วางไว้ และส่วนหนึง่ สามารถชาระหนี ้สินกับสถาบันการเงินที่มมี ากตามงบการเงิน
กระบวนการในการเข้ ามาเสนอซื ้อของผู้เสนอซื ้อนัน้ มาจากการที่บริ ษัทฯ ประกาศทางหนังสือพิมพ์ และผู้เสนอ
ซื ้อเป็ นผู้ที่ให้ ราคาสูงสุด จึงเห็นว่าวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้ าทารายการมีความเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบาย
และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทังมี
้ กระบวนการที่โปร่งใส และเป็ นผลดีกบั ผู้ถือหุ้น
ข้ อดีและประโยชน์
1) ทาให้ มีสภาพคล่องเข้ ามาในบริษัทฯ จากราคาที่เสนอซื ้อ 980 ล้ านบาท เมื่อหักค่าธรรมเนียมต่างๆและภาษี
ประมาณ 53 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะมีกระแสเงินสดประมาณ 927 ล้ านบาท แต่สว่ นหนึง่ จะถูกนาไปชาระคืนหนี ้ประมาณ 500
ล้ านบาท เพื่อปลดจานองที่ดิน ซึง่ เป็ นเงื่อนไขในการขาย ในส่วนทีเ่ หลือประมาณ 427 ล้ านบาท ก็จะสามารถนาไปเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน และพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นของบริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ จะมีการรับรู้กาไรจากการขายสินทรัพย์นี ้จากการบันทึกตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้กาไรทังหมด
้
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ล้ านบาท
3) อัตราส่วนการเงินของบริษัทฯ จะดีขึ ้น ซึง่ เป็ นการมองเฉพาะรายการนี ้ ไม่รวมหากในอนาคตบริ ษัทฯ จะไป
ลงทุนเพิ่มหรื อกู้หนี ้เพิม่ ในส่วนของกาไรขาดทุนหากมีการนากาไรที่ได้ ไปชาระหนี ้ก็จะทาให้ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนลดลงจาก
1.14 เท่า ลดลงเป็ น 1.01 เท่า
4) การที่มีกระแสเงินสดไปลงทุนในโครงการที่บริ ษัทฯ มองว่าจะมีผลกาไรเข้ ามา ก็เป็ นโอกาสที่สามารถสร้ างผล
กาไรในอนาคต ซึง่ จะทาให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นดีขึ ้น

ขาดรายได้

ข้ อด้ อยและความเสีย่ ง
1) ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าโกดังบางส่วน โดยมีคา่ เช่า 1.13 ล้ านบาท ต่อเดือน การขายที่ดินดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ จะเสียโอกาสในการพัฒนาโครงการ แต่เป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ มองว่าไม่เหมาสมกับนโยบายของ บริ ษัทฯ
3) ที่ดนิ อยูต่ ิดถนน มีโอกาสที่จะมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นในอนาคต การเก็บทีด่ ินไว้ อาจทาให้ ได้ กาไรเพิม่ มากขึ ้น

ในเรื่ องของความเหมาะสมในราคาขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ศกึ ษารายงานการประเมินราคาสินทรัพย์
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํากัด ซึง่ ได้ ทาการประเมินสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
ทีบ่ ริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด มีวิธีการในการประเมินสินทรัพย์ 2 วิธี คือการคิดจากต้ นทุนและวิธีพิจารณาจากรายได้
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีคิดจากต้ นทุนเป็ นวิธีการทีเ่ หมาะสม
โดยราคาสินทรัพย์ที่ได้ จากการประเมินอยูท่ ี่ 836.27 ล้ านบาท ส่วนราคาที่ผ้ เู สนอซื ้อเสนอคือ 980 ล้ านบาท เป็ นราคา
ที่สงู ที่สดุ และสูงกว่าราคาประเมินประมาณ 140 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 15 จึงเห็นว่าราคาที่ผ้ เู สนอซื ้อเสนอมีความ
เหมาะสม
โดยสรุปเห็นว่า การเข้ าทารายการครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผล และทาประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน
อนาคต โดยการขายสินทรัพย์ซงึ่ เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ทาให้ สามารถนากระแสเงินสดที่ได้ จากการ
ขายไปชาระหนี ้ หรื อลงทุนในโครงการตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ ได้ ในแง่ราคาที่เสนอมาเป็ นราคาที่สงู ที่สดุ และสูงกว่าราคา
ประเมินที่ผ้ ปู ระเมินอิสระได้ ประเมินไว้ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิ
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มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุรเกียรติ จากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: ขอสอบถาม ดังนี ้
- ทรัพย์สินที่จะขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ซื ้อจะนาไปพัฒนาเป็ นโครงการใด เป็ นการทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อไม่
- เหตุผลที่บริ ษัทฯ พิจารณาขายทีด่ ินแห่งนี ้ แทนที่ดินอื่นที่บริษัทฯ มีอยูแ่ ละเงินที่ได้ จากการขายที่ดนิ หลัง
หักชาระหนี ้กับสถาบันการเงินแล้ วจะนาไปใช้ พฒ
ั นาในโครงการใด
- เหตุผลในการกาหนดราคาขายทีด่ ิน
 นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดังนี ้
- เห็นว่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ คาว่ามีการเปิ ดประมูลน่าจะไม่ถกู ต้ อง
- สาเหตุที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ในช่วงใกล้ ปีใหม่ ซึง่ ทาให้ นกั ลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติไม่
ทราบ และมีการติดตังป
้ ้ ายคัดเอาท์ประกาศขายที่ดิน ดังกล่าว หรื อไม่
- ทาไมบริ ษัทฯ ใช้ บริ ษัทประเมินราคา และบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงบริ ษัทเดียว บริ ษัท
ดังกล่าวคิดค่าจ้ างเท่าไร
- ที่ดินที่จะขายเป็ นบริ เวณที่มีโครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มผ่าน ระยะห่างระหว่างที่ดินกับสถานีรถไฟฟ้ า
มากน้ อยเพียงไร หากเก็บไว้ รอรถไฟฟ้ าย่อมทาให้ ราคาที่ดินสูงขึ ้นทาไมจึงไม่รอ
- การประเมินการทาโครงการคานึงแค่ 2 โครงการ ทาไมจึงไม่ลองพิจารณาเกี่ยวกับ Community Mall
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ชมุ ชน
- ในปี 2538 ทีซ่ ื ้อที่ดินมาในราคา 700 กว่าล้ านบาท แต่ในปั จจุบนั ราคาทีด่ ินที่ได้ จากการประเมิน 800
ล้ านบาท เหตุใดเวลาผ่านไป 20 ปี แต่มลู ค่าทีด่ ินกลับเพิ่มขึ ้นเพียง 100 กว่าล้ านบาท
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดังนี ้
- ที่ดินมีภาระติดพันหรื อไม่ เนื่องจากในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินเขียนไม่ตรงกัน
- มีมติของฝ่ ายบริ หารให้ ขายที่ดินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทาไมจึงไม่ลงประกาศขายทันทีแต่รอจน
ใกล้ สิ ้นปี จึงลงประกาศหนังสือพิมพ์
- บริ ษัทที่เป็ นผู้เสนอราคาอีกบริษัทหนึง่ คือบริ ษัทอะไร
- การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ขนาดเท่าไร หน้ าใด เห็นชัดเจนหรือไม่
- ทาไมจึงเลือกบริ ษัทแฮริ สนั เป็ นผู้ดาเนินการประมูล ทังๆที
้ ่นา่ จะมีบริ ษัทอื่นที่นา่ จะมีความเชี่ยวชาญใน
การขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า
- ราคาที่ขายสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ไม่ถึงเท่าตัว ถูกเกินไปหรื อไม่
- ทาไมภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทังหมดจึ
้
งตกอยูก่ บั บริ ษัทฯ
 ผู้ถอื หุ้น
: สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ ที่ดนิ ที่มีอยูแ่ ทนการไปซื ้อที่ดินมาเพือ่ ทาโครงการ
ในปั จจุบนั พื ้นที่ริมถนนหายากและมีราคาแพง การทาหมูบ่ ้ านจัดสรรย่อมขายได้ ราคาสูง ได้ กาไรเยอะกว่า
การขายที่ดินเปล่า
นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ: ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาอิสระ ที่บริ ษัทฯ แต่งตังมา
้
ได้ รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึง่ มีความรู้ และมีความชานาญ
ในสายวิชาชีพของตน ซึง่ หลักการทางาน เราจะไม่ออกความเห็นขัดแย้ งกับผู้ที่มีวชิ าชีพเช่นนัน้ แต่จะทา
หน้ าที่ในลักษณะถามคาถาม และเมื่อได้ รับคาตอบสมเหตุสมผลและไม่ขดั กับหลักความจริ งที่ถกู ต้ องก็
เพียงพอสาหรับการประเมิน
- เหตุผลที่บริ ษัทฯ ไม่เชิญให้ ตา่ งชาติเข้ ามาร่วมประมูลคือ คนต่างชาติไม่สามารถถือครองทีด่ ินได้ ตามกฎหมาย
- ผู้ที่เข้ าร่วมประมูลราคา คือ บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึง่
- เหตุที่บริ ษัทฯ ไม่เข้ าพัฒนาเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ กาหนดว่าทีด่ ินดังกล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (Non-Core Asset) ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
- การทารายการนี ้ หากผู้เสนอราคาไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน คณะกรรมการของบริ ษัทฯ สามารถอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการนี ้ได้ เลย
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นายธนพล ศิริธนชัย : ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมว่า
- เนื่องจากการกาหนดกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯได้ กาหนดธุรกิจที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไว้ อยูแ่ ล้ ว
และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทาธุรกิจของทีด่ ินแล้ วพบว่าการทาบ้ านเดีย่ วจะมีราคาขาย
ประมาณ 20 ล้ านบาท หรื อทาวเฮาส์ ประมาณ 10 ล้ านบาท และต้ องใช้ เวลาดาเนินการ และเงินทุน
จานวนมาก ส่วนการทาคอนโดจะต้ องสร้ างมากกว่า 5,000 ห้ อง และต้ องใช้ เงินทุนประมาณ 5,000 6,000 ล้ านบาท
- เนื่องจากปั ญหาด้ านต้ นทุนทางการเงินเป็ นปั ญหาที่สาคัญ ซึง่ ตลอดปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ เจรจากับ
สถาบันการเงินมาตลอด โดยบริษัทฯ ได้ พิจารณาว่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ จะมาจาก 1) การใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และ 2) การขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ( Non-Core Asset)
- ก่อนที่จะพิจารณาขายทีด่ ินนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาว่าการให้ บริ ษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
ลงทุนในโครงการนี ้เอง โดยการสร้ างคอนโดมิเนียม จะคุ้มค่า หรือไม่ ซึง่ เมื่อมีการพิจารณาแล้ ว เห็นว่า
การที่จะทาโครงการโดยเฉพาะอาคารสูงมีความเสีย่ งค่อนข้ างสูงและมีความเสีย่ งในด้ านการตลาด
ค่อนข้ างมาก ประกอบกับธนาคารมีความเข้ มงวดในการนาเงินไปลงทุนจึงทาให้ บริ ษัทฯ จะต้ องแบก
รับภาระมากกว่าผลตอบแทนในระยะเวลาสันๆ
้
- การดาเนินการหลังจากทีเ่ สนอคณะกรรมการเรื่ อง Non-Core Assets แล้ ว ก็ได้ มีการทากระบวนการ
ขาย และหาผู้ซื ้อตังแต่
้ กลางปี ทีแ่ ล้ ว โดยได้ มีการพูดคุยติดต่อโบรกเกอร์ ที่มคี วามเชี่ยวชาญ รวมถึงนัก
ธุรกิจ และผู้ประกอบการในด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จากการพูดคุยก็ยงั ไม่มีผ้ เู สนอราคาทีช่ ดั เจน
เนื่องจากเป็ นที่ดินแปลงใหญ่จงึ มีสภาพคล่องในการขายน้ อยกว่าที่ดินแปลงเล็ก
- วัตถุประสงค์หลักของการลงโฆษณาเป็ นเพื่อให้ มีการ Firm Offer โดยลงโฆษณาขนาด 5 x 6 นิ ้ว แต่ที่ผ่าน
มาประมาณ 2 เดือน บริ ษัทฯ ได้ มีการนาเสนอกับผู้ลงทุนทีม่ ีศกั ยภาพในการซื ้อก่อนหน้ าแล้ ว จึงไม่ได้ ลง
โฆษณาเป็ นระยะเวลานานนัก
- บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บทีด่ นิ ไว้ เป็ น Land bank เนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนเยอะ และไม่ใช่ธุรกิจเก็ง
กาไรแต่เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ จึงจาต้ องขายที่ดิน Non-Core ออกไป เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจหลัก โดยโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ คือ โครงการ FYI Center ซึง่ จะเป็ นโครงการอาคารสานักงาน
แห่งใหม่ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มี IRR ประมาณ 10.5% ซึง่ จะเป็ นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่าการที่จะถือที่ดินไว้
- ค่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจานวนประมาณ 900,000 บาท และบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
จานวน 40,000 บาท โดยในเรื่ องจานวนที่ปรึกษา และผู้ประเมินราคา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- ในส่วนของรถไฟฟ้ า ยังไม่มีความแน่ชดั ในเรื่ องของระยะห่างจากสถานี และเรื่ องระยะเวลาในการ
ก่อสร้ าง เมื่อพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การรอให้ ราคา
เพิ่มขึ ้นจะทาให้ มีความเสีย่ งมากกว่า การขายที่ได้ เงินแน่นอนสามารถนาไปใช้ ในธุรกิจ ซึง่ ทาให้ ได้ กาไร
เนื่องจากสามารถก่อสร้ างได้ รวดเร็ว ซึง่ ทาให้ มีผลตอบแทน IRR ประมาณ 25 - 30%
นายวิเศษ นุ้ยตูม ผู้ประเมินราคาอิสระ จาก บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด: ตอบคาถามผู้
ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า
- การประเมินทรัพย์สนิ ใช้ วิธีการ Cost approach โดยการคานวณราคาตลาดและสิง่ ปลูกสร้ าง โดยราคา
เฉลีย่ ประมาณ 67,000 บาทต่อตารางวา ทาให้ มีมลู ค่า 836,266,000 บาท อย่างไรก็ดี การทีม่ สี งิ่ ปลูก
สร้ างทาให้ มลู ค่าราคาที่ดินตา่ ลง เนื่องจากเป็ นสิง่ ปลูกสร้ างที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ จึงต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ย
ในการรื อ้ ถอน ทาให้ ราคาทีด่ ินต่าลง ซึง่ หากทีด่ ินดังกล่าวไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ างจะมีราคาเฉลีย่ ประมาณ
70,000 บาทต่อตารางวา
- ส่วนการประเมินราคาทรัพย์สนิ อีกวิธีหนึง่ คือวิธี Income Approach โดยรายได้ ของสานักงานและโกดัง
มีราคาประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ไม่สะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ จึงตัดวิธีนี ้ออกไป
- ข้ อด้ อยของทรัพย์สนิ คือ ตังอยู
้ ต่ ดิ กับคอสะพาน และเป็ นที่ดินแปลงใหญ่จงึ มีสภาพคล่องน้ อยกว่าที่ดนิ
แปลงเล็ก
หน้ า 15/17

นายณัทธร กิจสาเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค
(ประเทศไทย) จํากัด : ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมว่า
- ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้ าที่ 16 เป็ นการสรุปสาระสาคัญของสัญญาจะ
ซื ้อจะขาย ซึง่ การทีม่ ีการระบุวา่ “ที่ดินที่ซื ้อขายไม่มีภาระผูกพันใดๆ” เป็ นเงื่อนไขของการซื ้อขายที่ดินว่า
จะต้ องไม่มีภาระจานอง ซึง่ ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวยังติดจานองอยูก่ บั ธนาคาร มีภาระเงินกู้ประมาณ 500
ล้ านบาท ซึง่ เงินที่ได้ รับจากการขายจะต้ องนาไปชาระหนี ้รายนี ้ก่อน เพื่อขอปลดจานองกับธนาคาร
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั กิ ารทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์บริ ษัทฯ (ที่ดนิ รามคาแหง) ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์บริ ษัทฯ (ที่ดินรามคาแหง) ให้ แก่
บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
193 ราย จานวน 1,085,234,588 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
21 ราย จานวน
11,537,920 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,772,508 เสียง

98.94801
1.05199
0.00000

วาระที่ 9

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43 ว่ าด้ วยตราสาคัญของบริษัท
ตามที่บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อในตราสาคัญ
ของบริ ษัทฯ จาก “บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด” เป็ น “บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จากัด (มหาชน)” เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ลงมติอนุมตั ใิ ห้ มีการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิม่ เติม ข้ อ 43 ว่าด้ วยตราสาคัญของบริ ษัทฯ
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อในตราสาคัญของบริ ษัทฯ โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม ข้ อ 43 ว่าด้ วยตราสาคัญ
ของบริ ษัทฯ ในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อในตราสาคัญของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
212 ราย จานวน 1,096,616,208 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย จานวน
3,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
1 ราย จานวน
153,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,772,508 เสียง

99.98575
0.00030
0.01395
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 ผู้ถอื หุ้น
นายธนพล ศิริธนชัย

: สอบถามถึงความคืบหน้ าของทีด่ ินแปลงอื่นที่จะขาย
: จะดาเนินการให้ เร็ วที่สดุ แต่ในขณะนี ้ยังไม่มีผ้ ทู ี่สนใจติดต่อเสนอซื ้อ

 ผู้ถอื หุ้น
: สอบถามถึงแผนการที่บริ ษัทฯ จะออก Property Fund ของอาคารสาทร สแควร์
นายธนพล ศิริธนชัย
: ขณะนี ้อยูใ่ นขันตอนของการศึ
้
กษา ต้ องรอในเรื่ องของความพร้ อมและความ
เหมาะสม อาจจะเป็ นช่วงปี นี ้หรื อปี หน้ า โดยอาจรอให้ มี Occupancy Rate ที่ร้อยละ 85 - 90 หรื อรอให้ มี
การขึ ้นค่าเช่าเมื่อระยะเวลาเช่าครบ 3 ปี ก่อน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ดี แต่ทงนี
ั ้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะและความ
จาเป็ น โดยอัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ล่าสุดของอาคารสาทร สแควร์ อยูท่ ี่ร้อยละ 77
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ที่ดินอื่นที่ได้ ขายไปแล้ ว และที่ Non-Core ที่ยงั มิได้ ขายมีที่ไหนบ้ าง
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ที่ดินที่เชียงรายบางส่วนได้ ขายไปแล้ วในช่วงไตรมาสที่ 1 ส่วนที่ดินอื่นๆ ที่
เหลือคือ ที่ดินจังหวัดกระบี่ ที่ดินทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สนามกอล์ฟพาโนรามา จังหวัด
นครราชสีมา และที่ดินบ้ านฉาง จังหวัดระยอง อยูร่ ะหว่างกระบวนการเสนอขาย
 ผู้แทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงการวางโครงสร้ างการบริ หารจัดการและนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชัน
นายวันชัย ศารทูลทัต : เป็ นเรื่ องสาคัญที่บริษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิในการทางาน โดยได้ มีการป้องกันการ
คอรัปชัน ผู้บริ หารและกรรมการทุกท่านจะทางานให้ โปร่งใส
ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม และ
อนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ไปได้ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.35 น.
ลงชื ่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม

หน้ า 17/17

