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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 ครั้ งที่ 22
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติให้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่
22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th แล้ ว โดยมีรายละเอียดตาม
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ที่จดั ขึ ้นเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2557 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
บริษัทฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2557 ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2557 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่ อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบ
และรับรองแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2557 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 2

3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่า
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั น ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุน
สารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
การบริหารงานของบริษัทฯ ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการกาไรสุทธิ 286,492,204 บาท
(สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นสองพันสองร้ อยสี่บาท) แต่ยงั คงมียอดขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จัดสรร
คงเหลือ 1,334,182,973 บาท (หนึง่ พันสามร้ อยสามสิบสี่ล้านหนึง่ แสนแปดหมื่นสองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(หุ้น)
อัตราในการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

ปี 2557
286,492,204
(1,334,182,973)
1,638,019,003
-

ปี 2556
(706,902,027)
(1,621,533,606)
1,267,870,661
-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึง่ เป็ นข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ ออกจาหน่ าย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ด้ วยเหตุที่บริ ษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพันสามร้ อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรียมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไร
สุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จาเป็ นต้ องโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทฯ และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นเพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุน
สะสมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีห้ นุ ที่คงเหลือจากการสารองไว้ เพื่ อการใช้ สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึง่ ได้
สิ ้นอายุลงแล้ ว จึงจาเป็ นที่บริษัทฯ จะต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 1,943,760 บาท (หนึ่งล้ านเก้ า
แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้ อยหกสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน จานวน 16,382,133,790 บาท (หนึง่ หมื่นหกพัน
สามร้ อยแปดสิบสองล้ านหนึง่ แสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบบาท) เป็ น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่น
หกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึ่งแสนเก้ าหมื่นสามสิบบาท) แบ่งออกเป็ นหุ้น จานวน 1,638,019,003 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย จานวน 194,376 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท)
4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย จานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่ หมื่นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึง่ แสน
เก้ าหมื่นสามสิบบาท)”
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึ่งหมื่นเก้ าพัน
สามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10 บาท (สิบบาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,638,019,003 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึ่งหมื่นเก้ าพัน
สามหุ้น)
( - )”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไรสุทธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องโอนทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ จานวน 77,227,512 บาท
(เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ โดย
ภายหลังการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริ ษัทฯ จะคงเหลือผลขาดทุน
สะสม จานวน 1,256,955,461 บาท (หนึง่ พันสองร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท)
คานวณจากงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรเสนอที่ ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ การโอนทุนส ารองตามกฎหมาย
จานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัทฯ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ ากว่ ามูลค่ าหุ้นและ
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ก ารโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่ อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 บริษัทฯ จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ภายหลังจากการ
โอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพันสอง
ร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีส่วน
ต่ากว่ามูลค่าหุ้น จานวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพันสามร้ อยสามสิบเจ็ดล้ านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้ า
ร้ อ ยเจ็ดสิบสี่บาท) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไรสุทธิ และ
กระแสเงิ น สดเพี ย งพอ บริ ษั ท ฯ จ าเป็ นต้ องลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ วของบริ ษั ท ฯ จ านวน
8,599,599,765.75 บาท (แปดพันห้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยหกสิบห้ าบาทเจ็ดสิบห้ า
สตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว จานวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่ หมื่นหกพันสามร้ อยแปด
สิบล้ านหนึ่งแสนเก้ าหมื่นสามสิบบาท) เป็ น 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ า
หมื่นสองร้ อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้ าสตางค์) โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00
บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ของบริษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นดังกล่าว มิได้ ทาให้ จานวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม และภายหลังการดาเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีส่วนเกินทุนจากการลดทุน
จานวน 4,830,330.75 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้ อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) ซึง่ คณะกรรมการ
มีมติเสนอให้ จ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 0.002948 บาท (ศูนย์จดุ ศูนย์ศนู ย์สองเก้ าสี่แปดบาท) โดยให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิ รับคืนส่วนเกินทุน และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป
(หน่วย :บาท)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

16,382,133,790
16,380,190,030
(7,337,813,974)
-

หลังการลดทุน
โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้
จาก 10 บาท เป็ น 4.75 บาท
7,780,590,264.25
7,780,590,264.25
4,830,330.75

77,227,512
(1,334,182,973)
7,785,420,595

7,785,420,595

ณ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัทฯ และการจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าว และ/หรื อ ดาเนินการใดๆ กับหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วงให้ กระทาการดังกล่าวได้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ การจ่าย
คืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่ วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948
บาท (ศูนย์จดุ ศูนย์ศนู ย์สองเก้ าสี่แปดบาท) และการมอบอานาจตามที่เสนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่น
สองร้ อยหกสิบสี่บาทยี่สิบห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึ่งหมื่นเก้ า
พันสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,638,019,003

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น
หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึ่งหมื่นเก้ า
พันสามหุ้น)
( - )”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจาก
ต าแหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการสื บ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายชายน้ อย
นายอุดม
นายฐาปน

เผื่อนโกสุม
พัวสกุล
สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่อ งจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ และทางการที่ เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อ
ของกรรมการที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น พร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามเอกสารแนบ 3
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา ซึ่งได้ พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิ บตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบ
ข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2558 ดังนี ้
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคลล
ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบ
รายเดือน
แทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
25,000
20,000
20,000
10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
25,000
20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
22,000
18,000
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริหารซึง่ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2558 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) จะไม่
เกินวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้ านบาท) โดยบริษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ในปี 2557 รวมเป็ น
เงินจานวน 4,166,000 บาท (สีล่ ้ านหนึง่ แสนหกหมื่นหกพันบาท)
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 41 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี
2558 และได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ พิจารณา
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากั ด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายนิรันดร์
นางวิไล
นางสาวนิตยา
นางสาววิภาวรรณ

ลีลาเมธวัฒน์
บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795

เป็ นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริ ษัทฯ ประจาปี 2558 เนื่องจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ซึง่ บริ ษัทฯ
มีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึน้ อีก 5 บริ ษัท โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ มีจานวนรวม 1,050,000 บาท
(หนึ่ง ล้ า นห้ า หมื่ น บาท) ทัง้ นี ้ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด ได้ เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ
ติดต่อกันมาแล้ ว 9 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เห็ น
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายนิรันดร์
นางวิไล
นางสาวนิตยา
นางสาววิภาวรรณ

ลีลาเมธวัฒน์
บูรณกิตติโสภณ
เชษฐโชติรส
ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญ ชี
ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี
รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2555 - 2557 และ ปี 2552
นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปั ท
วันวิเวก เคยได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี นี ้เป็ นปี แรก
2. กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าหมื่นบาท) ประกอบด้ วย
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริษัทฯ
390,000
บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
660,000
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
1,050,000
บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าสอบบัญชีประจาปี 2555 ถึงปี 2557 ให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
รายการ
2557
2556
2555
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
980,000
900,000
900,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
2,720,000
2,800,000
3,100,000
ค่าบริการ IFRS Convergence
390,000
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
85,550
รวมค่าสอบบัญชีและบริการอื่น
3,700,000
3,700,000
4,475,550
นอกจากนี ้ ยังมีค่าบริ การอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายให้ กบั บริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ชื่อผู้ให้ บริการ
2557
2556
2555
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
363,800
หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด เป็ นคนละนิติบคุ คลกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด และขอบเขตงานที่ให้ คาปรึกษาดังกล่าวไม่ซ ้าซ้ อนกับงานด้ านการสอบบัญชี
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงเกินกว่า 1 ใน 2 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 โดยพร้ อมเพรียงกัน ตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12:00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 9 หรื อ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ ที่ www.goldenlandplc.co.th โดยให้
เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
5. นายสิทธิชยั
ชัยเกรียงไกร
6. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
7. นายอุดม
พัวสกุล
8. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

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

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
2. นายสมบูรณ์
3. นายกาพล
4. นายวิทวัส
5. นายเทพศักดิ์

สุขี
วศินชัชวาล
ปุญโสณี
คุตตะเทพ
นพกรวิเศษ

กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยู่อาศัย
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชี และการเงิน
เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาการเงินอิสระ
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
ที่ปรึกษาการเงิน / บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จากัด
2. นายทวี
ทวีแสงสกุลไทย
ทีป่ รึกษาการเงินอิสระ / บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
1. นางสาวเยาวโรจน์

กลิ่นบุญ

ที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถอื หุ้นที่ได้ เข้ าร่วมประชุม และแถลงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
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เอกสารแนบ 1
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
(Record Date) ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 และกาหนดให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 นี ้ มีทนุ จดทะเบียนเรียกชาระแล้ วคิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมจานวน 1,638,019,003 หุ้น จากจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
6,697 ราย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นทีม่ าเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 135 ราย
มีจานวนหุ้นรวม 22,319,030 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.36 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว มีผ้ ถู อื หุ้นที่มอบฉันทะ 154 ราย มี
จานวนหุ้นรวม 1,252,031,061 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.44 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว รวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 289 ราย
รวม 1,274,350,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.80 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน
อิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้



ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในวาระใดไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ งู ดออกเสียง บริ ษัทฯ ขอสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่า ผู้
ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดี หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้
ถื อ หุ้ นที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ วยหรื อ ประสงค์ จ ะงดออกเสี ย ง กาเครื่ อ งหมายกากบาทลงในช่ อ งไม่ เ ห็ น ด้ วยหรื อ
งดออกเสีย งในบัตรลงคะแนนและยกมือ ขึน้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรเพื่ อนามานับคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยหรือไม่งดออกเสียงถือว่าอนุมตั ิ

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละวาระ
นัน้ ตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่
ประชุมทราบก่อน คาถามนอกเหนือจากวาระที่พิจารณาอยู่ กรุ ณานาไปสอบถามในวาระอื่น ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ และ
เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอดาเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการ
ประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อน
หน้ านี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ จึงได้ เรี ยนเชิญ นางสาว
วรมนต์ เก่งถนอมศักดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด เป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมสังเกตุ
การณ์การนับคะแนนของบริ ษัทฯ และขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ า ร่ วมเป็ นอาสาสมัครในการสังเกตุการนับคะแนนของ
บริษัทฯ ด้ วย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย 1 ราย เข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 โดยมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 21/2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
291 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 2

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,274,367,130
3,000
0
1,274,370,130

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99976
0.00024
0.00000

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของ บริษทั กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”)
จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรือในจานวน
ขัน้ ต่าที่ทาให้ บริษทั ฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด
ของ KLAND และทาให้ บริษทั ฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ าทัง้ สิน้
3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สนิ ของบริษทั ฯ
และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ เป็ นผู้รายงานรายละเอียดที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้
นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการที่จะขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในวันนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ เรียนนาเสนอท่านผู้ถือหุ้นตังแต่
้ บริษัท ยูนิเวนเจอร์
จากัด (มหาชน) เข้ าซื ้อหุ้นและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยได้ กาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ เป็ น
บันได 3 ขัน้ เริ่มตังแต่
้ ปี 2556 บริษัทฯ ได้ มีความมุ่งมัน่ ในการปรับโครงสร้ างพื ้นฐานของบริษัทฯ ซึง่ ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ และส่งผล
ให้ ในปี 2557 ถึงไตรมาส 3 นี ้ บริษัทฯ สามารถพลิกฟื น้ ผลตอบแทนกลับมามีผลกาไรได้ แล้ ว โดยในก้ าวถัดไปจะเป็ นกลยุทธ์สาคัญ
ที่จะสร้ างการเติบโตให้ บริษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่ การที่จะได้ ขยายโอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน
แนวราบให้ ครอบคลุมในทุกส่วนของตลาด และการจัดตังกองทุ
้
นทรัสต์เพื่อให้ กองทุนทรัสต์เข้ าลงทุนเช่าระยะยาวในสิทธิการเช่า
ที่ดินและอาคารของโครงการสาทร สแควร์ ทาให้ บริษัทฯ มีเงินกลับเข้ ามาใช้ ในการลดภาระหนี ้ และขยายการลงทุนของบริษัทฯ
นัน้ ถือเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ มีความมัน่ คงและเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว
ทังนี
้ ้ รายการแรกที่บริษัทฯ จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ เป็ นการขออนุมตั ิเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”) จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ ว
ของ KLAND หรือในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND
และทาให้ บริษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ ผู้ถอื หุ้น
เดิมของ KLAND ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการเข้ าซื ้อหุ้นของ KLAND เป็ น
การเข้ าซื ้อภายหลังจาก KLAND ได้ ขายส่วนธุรกิจการพัฒนาโครงการอาคารสูงออกไปแล้ ว คงเหลือเฉพาะในส่วนการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึง่ เป็ นส่วนที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใน
แนวราบของบริษัทฯ ให้ ครอบคลุมตลาดได้ อย่างทัว่ ถึงมากขึ ้น
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เอกสารแนบ 1
จากนัน้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจงข้ อมูลการเข้ าทารายการซื ้อหุ้นของ KLAND ให้ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นรับทราบในรายละเอียด
ต่อไป
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมัติการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ KLAND จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่
จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของ KLAND
จากผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม หรื อ ในจ านวนขั น้ ต่ า ที่ ท าให้ บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ นใน KLAND
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และทาให้ บริษัทฯ มีอานาจควบคุม KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท
รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/ หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการภายใต้
กรอบที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ดังกล่าว ถือเป็ นการได้ มาซึง่ กิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และถือเป็ นการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่ มี นัย ส าคัญ ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทาน
สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 การซื ้อหุ้น KLAND ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ
เท่ากับร้ อยละ 331.28 ของกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ กรกฎาคม 2556 – มิถนุ ายน 2557 (โดยอ้ างอิงจากงบการเงิน
KLAND ณ 30 มิถนุ ายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)
เมื่อ รวมขนาดรายการซือ้ หุ้นสามัญ KLAND กับรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ รายการอื่นที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา ได้ แก่ การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ซึง่ มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่บริษัทฯ จะขอ
อนุมัติการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ ซึง่ จะมีมลู ค่าประมาณไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท คิดเป็ นขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนร้ อยละ 22.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ (ซึง่ การคานวณขนาดรายการของการจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ทงหมดจะมี
ั้
ขนาดรายการรวม
สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 331.28 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้ าข่ายเป็ นรายการจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้ อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
รายการดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
1) ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั โดย
บริษัทฯ และ KLAND ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเช่นเดียวกัน การ
เข้ าทารายการจะส่งผลให้ ขนาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
2) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ แต่
อย่างใด โดยที่บริษัทฯ มุ่งเน้ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป
3) ภายหลังการเข้ าทารายการ กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทจดทะเบียนยังคงมีคุณสมบัติครบถ้ วนในการเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนั ใดที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะพ้ นสภาพจากการเป็ น
บริษัทจดทะเบียน และ
4) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และใน
อานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
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นอกจากนี ้ รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ยังเข้ าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.81
และร้ อยละ 39.94 ของจานวนสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ตามลาดับ
รายละเอียดของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กรณีการซื ้อหุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ในการยื่นคาขอพิจารณาให้ รับ
หลักทรัพย์ใหม่เนื่องจากได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้อง
ดาเนินการ ดังนี ้
1) จัดทารายงาน และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยต้ องได้ รับคะแนน
เสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย และ
3) จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว และส่ง
ความเห็นดังกล่าวให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบด้ วย
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ ปรึ กษา จากัด เป็ นที่ ปรึ กษาการเงินอิสระในการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการดังกล่าว จึงขอเรี ยนเชิญ นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนจาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่
ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเหมาะสมในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND ให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระต่อการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND ทังนี
้ ้ รายละเอียดปรากฎตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อหุ้นของ KLAND ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่พร้ อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
โดย นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ได้ ชี ้งแจงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั KLAND มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพสูงเช่น
โครงการ The Grand Park พระรามสอง มูลค่าโครงการประมาณ 2,000,000,000 บาท โครงการ The Grand ปิ่ นเกล้ า
มูลค่าโครงการประมาณ 5,000,000,000 บาท ทัง้ นี ้ KLAND ยังมีโครงการซึ่งกาลังพัฒนารวม 5 โครงการมูลค่ าประมาณ
11,000,000,000 บาท ซึ่งหากบริ ษัทฯ เข้ าซือ้ หุ้นของ KLAND แล้ ว โครงการดังกล่าวข้ างต้ นจะสามารถดาเนินได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่ อพิ จารณาประโยชน์ ของการเข้ าท ารายการซือ้ หุ้น KLAND โดยละเอี ยดแล้ ว ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระมี ความเห็ นว่ า
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ดังนี ้
1. การเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ทาให้ บริษัทฯ มีศกั ยภาพในการพัฒนาโครงการใหม่ โดยถือเป็ นการลดความเสี่ยงในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลง เนื่องจาก KLAND มีความพร้ อมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สงู
2. บริ ษั ท ฯ สามารถขยายฐานลูก ค้ า ของบริ ษั ทฯ เนื่ อ งจาก KLAND มุ่ง เน้ นลูก ค้ า ระดับ กลางถึง ระดับ สูง
(Premium) ในขณะที่บริษัทฯ มุ่งเน้ นลูกค้ าระดับกลาง
3. เสริมสร้ างศักยภาพในการแข่งขันสาหรับการให้ บริการด้ านอสังหาริมทรัพย์
4. สามารถลดต้ นทุนทางการเงิน และสามารถใช้ องค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาองค์กรได้ (Synergy)
อย่างไรก็ดี การเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND อาจทาให้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงในบางประการ กล่าวคือ
1. บริ ษัทฯ อาจต้ องรั บภาระจากการชาระดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินเพื่อนาเงินทุนดังกล่าวเข้ าซื ้อหุ้น
KLAND
2. ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทางบการเงินการเงินรวม (Consolidated) เพื่อรับรู้ หนี ้สิน
ของ KLAND ดังนัน้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริษัทฯ อาจสูงขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัท
ฯ อยู่ในอัตรา [3:6] หากบริษัทฯ ได้ เข้ าทารายการซื ้อ KLAND สาเร็จลงจาส่งผลให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนสูงขึน้
เท่ากับร้ อยละ 1.75
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แม้ ว่าการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ครัง้ นี ้ จะถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่รายละเอียดข้ างต้ น แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND แล้ ว ถือว่าเงือ่ นไขในการเข้ าทารายการเป็ นเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป โดยบริษัทฯ
จะต้ องดาเนินการขออนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อเข้ าทารายการ
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเหมาะสมด้ านราคาเสนอขาย โดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบจานวน 6 วิธี ที่ปรึ กษาทางการอิสระมี
ความเห็นว่า วิธีการเปรียบเทียบราคาที่มีความเหมาะสมที่สดุ ได้ แก่ วิธีการคานวณแบบลดกระแสเงินสด ซึง่ ราคาหุ้นโดยประมาณเท่ากับ
2.09 – 2.17 บาท ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ในราคา 2 บาทจึงถือว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายวีระ นภาพฤกษ์ ชาติ : ก่อนที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) จะเข้ ามาซื ้อหุ้นและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงการเพื่อขายสินค้ าให้ กบั กลุ่มลูกค้ าระดับบน (Premium) แต่ภายหลังเมื่อ บริ ษัท
ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ได้ เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ ว ผู้บริ หารใหม่ได้ เปลี่ยนแผนในการทาธุรกิจจาก
กลุ่มลูกค้ าระดับบน (Premium) มาเป็ นกลุ่มลูกค้ าระดับกลางหรื อล่าง แล้ วเหตุใดบริ ษัทฯ จึงตัดสินใจเข้ าซื ้อหุ้น
ของ KLAND ซึง่ เน้ นการขายสินค้ าให้ กลุ่มลูกค้ าระดับบน (Premium) ซึง่ แตกต่างจากแผนการทาธุรกิจที่เคยได้
แจ้ งไว้
นายธนพล ศิริธนชัย: ในช่วงเริ่ มต้ นบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นที่จะพัฒนาโครงการเพื่อขายลูกค้ าในระดับกลางซึง่ เป็ น
กลุ่มที่มีฐานลูกค้ าใหญ่ ที่สุดในตลาด และจะสามารถสร้ างการเติบโตให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็
ตาม ผู้บริ หารและคณะทางานของบริ ษัท GLR ซึ่งเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
แนวราบทังในตลาดระดั
้
บกลางและระดับบน มีความเชื่อมัน่ ว่าบริษัทฯ มีความพร้ อมที่จะขยายตลาดขึ ้นไปในระดับบน
ได้ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและยัง่ ยืนขึ ้น ประกอบกับ KLAND ก็เป็ นบริ ษัทที่มีประสบการณ์และ
ชื่อเสียงในการพัฒนาและขายสินค้ าในระดับบนที่ประสบความสาเร็ จมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมี
ความเชื่อมั่นว่าการเข้ าลงทุนใน KLAND จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพในการพัฒนาและขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์
แนวราบทังในตลาดระดั
้
บกลางและระดับบนให้ เติบโตคู่กนั ได้ อย่างยัง่ ยืน
 ผู้ถื อหุ้ น : ตามที่ บริ ษั ทฯ ชี แ้ จงว่า ในการซือ้ หุ้น KLAND ครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ มี ความประสงค์ จะเข้ าซือ้ เฉพาะส่ วน
อสังหาริ มทรัพย์ในแนบราบเท่านัน้ ดังนัน้ จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้ างธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
แนวสูงของ KLAND อย่างไร และมูลค่าสินทรัพย์ของ KLAND ที่ได้ นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา หมายความรวมถึง
มูลค่าสินทรัพย์แนวสูงหรือไม่
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: ในการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ ทาข้ อตกลงกับผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น
ว่า บริ ษัทฯ จะเข้ าซื ้อ KLAND ภายหลังจาก KLAND ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจโดยขายโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์แนวสูงออกไปแล้ ว คงเหลือเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แนวราบเท่านัน้ ซึง่ จะช่วยส่งเสริ ม
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบของบริษัทฯ ให้ มีการเติบโตได้ อย่างรวดเร็วขึ ้น
 ผู้ถือหุ้น: ภายหลังจากการซื ้อหุ้น KLAND บริษัทฯ มีแผนในการเข้ าซื ้อหุ้นบริ ษัทลูกของ KLAND หรื อไม่ หากบริ ษัท
ฯ มีแผนการดาเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหรือไม่ หรือ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนหรือไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อ KLAND ซึง่ มีบริ ษัทย่อยของ KLAND ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและพัฒนา
เฉพาะโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบด้ วย 4 บริ ษัท ตามราคาที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแหล่ง
เงินทุนทีเ่ พียงพอจากสถาบันการเงิน และยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน
 ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ มีแผนจะถอนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ filing ของ KLAND
หรือไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน: KLAND อยู่ระหว่างการแจ้ งขอถอนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือ filing
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 ผู้ถือหุ้น: เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้ องการถอนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ filing ของ
KLAND
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน: เนื่องจากตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ กาหนดห้ ามไม่ให้ บริ ษัท
ย่ อ ยซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท แม่ จ ดทะเบี ย นเข้ าตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกอบกั บ ปั จจุ บั น
บริษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ ว จึงไม่มีความจาเป็ นที่ KLAND จะต้ องจดทะเบียนเข้ า
ตลาดหลักทรัพย์อีก
 ผู้ถือหุ้น: เนื่องจากการประกอบกิจการของ KLAND อาจมีความจาเป็ นต้ องมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ มี
แผนการณ์หาแหล่งเงินทุนมารองรับหรือไม่
นายธนพล ศิริธนชัย : บริ ษัทฯ เห็นว่า แหล่งเงินทุนในการพัฒนา KLAND มาจากการทยอยขายโครงการ
ปั จจุบนั และโครงการซึง่ กาลังพัฒนาของ KLAND อีกทัง้ บริ ษัทฯ กาลังจะเข้ าลงทุนในทรัสต์ ซึง่ บริ ษัทฯ เชื่อว่า
การดาเนินการดังกล่าวอาจช่วยให้ บริษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนมาเพื่อชาระหนี ้ และสามารถนาเงินที่ได้ รับจากการ
เข้ าลงทุนในทรัสต์ ไปลงทุนพัฒนา KLAND ต่อไปได้
 นางอุ ษ ณี ษ์ คงธนภั ก ดี : ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ด อกเบี ย้ หนี ค้ ้ างช าระประมาณ 140
ล้ านบาทนั น้
บริษัทฯ มีแผนนาเงินซึง่ ได้ จากการขายหุ้น RHD มาชาระคืนดอกเบี ้ยส่วนนี ้หรื อไม่ และ บริ ษัทฯ มีแผนการขาย
สินทรัพย์รอง (Non core assets) อย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื่องจากปั จจุบนั การขายหุ้น RHD ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จึงสามารถ
นาเงินซึง่ ได้ รับจากการขายหุ้นดังกล่าวไปชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี ้ยได้ สาหรับกรณี
การขายสินทรัพย์รอง (Non core assets) นัน้ บริ ษัทฯ มีแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่องสาหรับการขายสินทรัพย์
รอง (Non core assets) ให้ แล้ วเสร็จในปี 2558
 นางอุษณีษ์ คงธนภักดี : ภายหลังจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ KLAND แล้ ว บริ ษัทฯ มีแนวทางการบันทึก
บัญชีโดยการใช้ วิธีส่วนลดกระแสเงินสดหรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริ ษัทฯ จะใช้ การประเมินมูลค่าหุ้นตามราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการบันทึกบัญชี
ต่อไป
 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาในการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรือไม่
นายธนพล ศิริธนชัย: ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ ดาเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ 2 รายการใหญ่ คือ
ที่ดินในจังหวัดเชียงรายทังหมด
้
และที่ดินบนถนนรามคาแหง โดยขณะนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทาแผนเพื่อ
เสนอขายสินทรัพย์อีก 4 รายการ โดยคาดว่าจะดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในปี 2558
 นายปราโมทย์ ลิบรั ตนสกุล: เหตุใดผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ประจาปี 2557ของ KLAND จึงปรากฎผล
ประกอบการขาดทุน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เนื่องจากผลกาไรสุทธิ ของ KLAND ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิ งหาคม
ประจาปี 2557 ลดลง เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนของบริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงมีความจาเป็ นต้ องบันทึกขาดทุนในบัญชีของ KLAND ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
อสังหาริ มทรั พย์ โดยทั่วไป ยอดรับรู้ รายได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะต่าลง แต่การรั บรู้ จะเริ่ มสูงขึน้ ในช่วงเดือน
กันยายนเป็ นต้ นไป
 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล: ภายหลังจากการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND บริษัทฯ ต้ องปรับวิธีการบันทึกบัญชีหรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: เมื่อบริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้น KLAND เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องรับรู้ งบการเงินของ
KLAND โดยบริษัทฯ ต้ องจัดทางบการเงินรวม (Consolidated) และอาจต้ องปรับมูลค่าหุ้นให้ เป็ นราคายุติธรรม

17

เอกสารแนบ 1
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน)
(“KLAND”) จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรือในจานวนขันต
้ ่าที่ทา
ให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND และทาให้ บริษัทฯ มี
อานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึง่
ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
300 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 3

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,276,157,130
3,000
112,000
1,276,272,130

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99099
0.00024
0.00878

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า (“ทรัสต์ ”)
ของบริษทั ฯ และธุรกรรมการให้ เช่ าช่ วงสิทธิการเช่ าที่ดนิ พร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และจาหน่ ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของบริษทั
นอร์ ท สาธร เรียลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่ อยของบริษทั ฯ แก่ ทรัสตี ซึ่งกระทาในนามของทรัสต์ และเพื่อ
ประโยชน์ ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ ของบริษทั ฯ

ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชี ้แจง
ลักษณะของการทารายการและรายละเอียดการทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ ชีแ้ จงลักษณะของการทา
รายการ ประเภท และขนาดรายการ ประโยชน์ ข องการท ารายการ เงื่ อ นไขการท ารายการต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นว่ า
บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ ดังกล่าว บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด
(“นอร์ ท สาธร”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเป็ นผู้เข้ าทาธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่ง
ปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสตี ซึ่ง
กระทาในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ซึ่งคาดว่าจะได้ รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ในไตรมาสที่หนึง่ ของปี 2558 (“REIT Transaction”) ซึง่ ถือเป็ นรายการจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินจะอยู่ภายใต้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้ เช่า
ทรัพย์สินและสัญญาโอนทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ นอร์ ท สาธร จะเข้ าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้ าทาสัญญาดังกล่าว
อนึง่ ในการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ นอร์ ท สาธร จะเป็ นผู้ให้ เช่าช่วง และผู้ขายทรัพย์สินให้ กบั ทรัสต์ อย่างไรก็ดี ใน
ส่ ว นของการเป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั ส ต์ นอร์ ท สาธร และบริ ษั ท เลิ ศ รั ฐ การ จ ากัด จะร่ ว มกัน เป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัสต์
ทังนี
้ ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนด และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และยังอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาให้ เช่าช่วงทรัพย์สิน สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน สัญญาตกลงกระทาการ และสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องระหว่างนอร์ ท สาธร กับทรัสตีซงึ่ กระทาในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์สาเร็ จ
ครบถ้ วน
2) บริ ษัทฯ ที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการทรัสต์ ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ และได้ รับความเห็นชอบให้
จัดการทรัสต์จากสานักงานก.ล.ต.
3) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นทรัสต์
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ในการนี ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็ นธุรกรรมการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินตามที่กาหนด
ในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท (เป็ นมูลค่าขันต
้ ่า ซึ่ง
มูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันของคู่สั ญญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะของตลาดในขณะนัน)
้ และมีมลู ค่ารายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 40.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (โดยอ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557) อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริษัทฯ ข้ างต้ นเป็ นมูลค่าขันต
้ ่า
ซึง่ มูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณา
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นซึง่ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมทัง้ จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
สาหรั บรายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในดาเนิน การใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดข้ อกาหนดและเงื่อนไข และ
รายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการเข้ าทา REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้ เช่าทรัพย์สิน และการทา
รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการแก้ ไขรายละเอียดและมูลค่าของธุรกรรมที่เข้ าทากับทรัสตี ซึง่ กระทาในนามของทรัสต์และเพื่อ
ประโยชน์ของทรัสต์และคู่สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่ จากัดเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้ าทาสัญญา การลงนามใน
เอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมข้ างต้ น ตลอดจนการยื่นเอกสารการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ ขอให้ นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเหมาะสมในการเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ปรึกษา จากัด ได้ ชี ้แจงความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระต่อ การเข้ าทารายการ โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 เรื่ องรายงานความเห็นที่ปรึ กษาการเงินอิสระต่อ
รายการได้ ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน กรณี ก ารเข้ า ท าธุ ร กรรมกับ ทรั ส ต์ เ พื่ อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ทังนี
้ ้ ประโยชน์ของการเข้ าทา REIT Transaction ข้ างต้ น อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเงินทุนดังกล่าวไปชาระ
หนี ้คืนให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ โดยบริษัทฯ อาจนาเงินทุนส่วนที่เหลือจากการเข้ าทา REIT Transaction ไปใช้ เพื่อพัฒนาโครงการบริ ษัทลูก
ได้ ต่อไป นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในแง่ของมูลค่าการเข้ าทารายการเปรี ยบเทียบกับวิธีส่วนลดกระแสเงินสดแล้ ว
เห็นว่า เมื่อพิจารณามูลค่าสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลือประมาณ 26 ปี มูลค่าโครงการเท่ากับ 5,190 ล้ านบาท
ถึงประมาณไม่เกิน 5,700 ล้ านบาท ดังนัน้ มูลค่าในการเข้ าทารายการของบริษัทฯ ซึง่ เท่ากับ 5,500 ล้ านบาท จึงถือว่าเป็ นมูลค่าที่
เหมาะสม ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทา REIT Transaction
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: โครงการสาทร สแควร์ และ โครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีต้นทุนโครงการ
ลงทุนเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปั จจุบนั ต้ นทุนพัฒนาโครงการสาทรแสควร์ ประมาณ 3,800 ล้ านบาท โดยหาก
บริ ษัทสามารถให้ เช่าพืน้ ที่โครงการได้ ไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท ย่อมถือว่าบริ ษัทฯ สามารถสร้ างกาไรได้
พอสมควร อย่างไรก็ดี เมื่อบริ ษัทฯ เข้ าทา REIT Transaction ข้ างต้ น จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินทุนกลับเข้ า
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มายังบริษัทฯ ในจานวนเท่ากับ 5,500 ล้ านบาท หรื อในจานวนที่เท่ากับบริ ษัทฯ ให้ เช่าอาคารด้ วยตนเอง ดังนัน้
การเข้ าทา REIT Transaction จึงถือเป็ นการทยอยรับรู้ รายได้ ที่แน่นอนของบริ ษัทฯ ในส่วนต้ นทุนโครงการปาร์
คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ประมาณ 3,700 ล้ านบาท โดยเมื่อหักเงินที่ได้ รับจากค่าเช่าล่วงหน้ าของโรงแรมจะทาให้ มี
ต้ นทุนในส่วนอาคารสานักงานประมาณ 2,200 ล้ านบาท ดังนัน้ การให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินให้ เช่าอาคาร
สานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ แก่ทรัสตี จึงถือว่ามีความเหมาะสม
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์ เป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ในการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผล จะต้ องพิจารณากระแสเงินสดซึ่งกลับคืนเข้ า
กองทรัสต์ โดยหักค่าเสื่อมราคา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าค่าผลตอบแทน หรื อ Yield ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับจะอยู่ใน
อัตราเท่ากับร้ อยละ 7 – 8 โดยปั จจุบนั อัตราการเช่าอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 90 ของพื ้นที่
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารและที่ดินของโครงการหมายถึงกรณีใด
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าไฟฟ้ า ค่าน ้าประปา ค่าจ่างแม้ บ้าน และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ เงินซึง่ กองทรัสต์ ได้ รับจากการให้ เช่าทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์ นัน้ จะนามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นหน่วยจานวนเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: อัตราร้ อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะได้ รับประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี ดังนัน้ ผู้
ถือหุ้นจึงได้ รับประโยชน์ในส่วนนี ้เช่นกัน
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: ภายหลังการเข้ าทา REIT Transaction บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้ยืมใช่หรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้ และสามารถชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินเป็ นการลด
ภาระดอกเบี ้ยของบริษัทฯ ในส่วนของกองทรัสต์อาจพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงิน ในอัตราประมาณร้ อยละ
15 ซึง่ จะได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา: กองทรัสต์มีค่าบริหารโครงการ หรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: กองทรัสต์มีค่าบริหารโครงการ
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ : ในการประเมินราคานัน้ ควรใช้ คาว่า มูลค่ายุติธรรม ใช่หรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ทราบ
ราคายุติธรรม ดังนัน้ ขอให้ บริษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 นายทวี ทวีแสงสกุลไทย : ควรใช้ มลู ค่ายุติธรรม เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมหมายถึงราคาประเมิน ส่วนราคา
ยุติธรรมหมายถึง ราคาซึ่งต้ องประเมินจากสถานะทางการเงินและสภาวะตลาด อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
สุดท้ ายในการเข้ าธุรกรรมหมายถึงราคาตลาด เนื่องจากเป็ นราคา Book Building ดังนัน้ ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึง่ แจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นจึงถูกต้ องแล้ ว
 นายบุญรั กษ์ สกุลสถาพร: ภาพรวมของการเข้ าทารายการ REIT Transaction และกรณีที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
เงินทุนประมาณ 5 – 6 พันล้ านบาทนัน้ บริษัทฯ มองภาพรวมผลกาไรในปี 2558 อย่างไรบ้ าง
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: จากการวิเคราะห์เบื ้องต้ น งบการเงินของบริ ษัทที่อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ แก่ การลด
ภาระดอกเบี ้ยลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินทุนกลับเข้ ามาจานวนหนึ่ง โดยในทางบัญชี บริ ษัทฯ สามารถ
รับรู้เงินจานวนดังกล่าวในรู ปแบบส่วนแบ่งกาไร ซึ่งจากประมานการที่บริ ษัทฯ ประเมินไว้ บริ ษัทคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากการเข้ าทารายการมากนัก
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 นายวิโรจน์ พงศ์ พฤกษ์ : อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ของโครงการสาทรแสควร์ และโครงการปาร์ ค เวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ มีอตั ราเท่าไหร่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: ปั จจุบนั อัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) โครงการสาทรแสควร์ เท่ากับ
ร้ อยละ 100 และโครงการปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เท่ากับร้ อยละ 90
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่า (“ทรั สต์ ”) ของบริ ษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และ
จาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ แก่ทรัสตี ซึง่ กระทาในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย คือ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุ้นจานวน 912,829,675 หุ้น
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
302 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 4

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
363,442,555
3,000
0
363,445,555

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99917
0.00083
0.00000

พิจารณาอนุ มัติการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ โดยบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินของ
บริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ ได้ ขอให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ชีแ้ จง
ลักษณะของการทารายการและรายละเอียดการทารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี ้ เงื่อ นไขในการทาธุรกรรมต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขภายใต้ สัญญาจองซือ้
หน่วยทรัสต์ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องด้ วย ทังนี
้ ้ ธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นทรัสต์
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอานาจในดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์และการทารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเจรจาต่อรอง การ
เข้ าทาสัญญา การลงนามในเอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมข้ างต้ น
ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ สาหรับรายละเอียดของธุ รกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3: สารสนเทศรายการได้ มาซึง่
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) กรณีการเข้ าทาธุรกรรม
กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และกรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
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ประธานที่ ป ระชุม จึง ได้ ข อให้ นายทวี ทวี แสงสกุล ไทย บริ ษั ท ดี ล อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชชยศ ที่ ป รึ ก ษา จ ากัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้ าทารายการให้ ที่ประชุมรับทราบ
นายทวี ทวีแสงสกุลไทย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ใน
รูปเงินปั นผล ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่นพบว่า อัตราผลตอบแทนเท่ากับประมาณร้ อยละ 6 ถึงร้ อยละ 8 อีก
ทัง้ การตังกองทรั
้
สต์ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลาย ซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทฯ
สามารถนาเงินทุนดังกล่าวกลับมาใช้ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อไปได้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้ าลงทุนในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท อาจทาส่งผลให้ บริ ษัทฯ
เสียโอกาสในการนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้ พัฒนาโครงการของบริ ษัทฯ อาทิ โครงการดิปาร์ คเวนเจอร์ อิโคเพล็กซ์ หรื อ โครงการ
สาทรแสควร์ ซึง่ ถือเป็ นโครงการที่อาจสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เนื่องจากมีจดุ เด่นในแง่ที่ตงโครงการและสิ
ั้
่งอานวยความสะดวก
อีกทัง้ ราคาหน่วยลงทุนของกองทรัสต์จะต้ องใช้ วิธีการสารวจความต้ องการซือ้ หลักทรัพย์ หรื อ Book-Building ดังนัน้ จึงอาจ
กระทบต่อราคาหน่วยทรัสต์
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้


ผู้ถือหุ้น: กองทรัสต์ และกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ มีความแตกต่างกันอย่างไร มีสิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไร
บริ ษัทฯ มีแผนในการเข้ าลงทุนในกองทรัสต์ร้อยละ 30 มีขอั บังคับใดๆ กาหนดข้ อห้ ามเกี่ยวกับการถือหน่วย
ลงทุนหรือไม่
ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): ความแตกต่างของกองอสังหาริ มทรัพย์ และ กองทรัสต์
ได้ แก่ นักลงทุนสถาบันซึง่ ลงทุนในกองทรัสต์ มีหน้ าที่ต้องชาระภาษี อย่างไรก็ดี หากเป็ นนักลงทุนรายย่อย ผู้
ลงทุนดังกล่าวยังคงมีสิทธิได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี อันได้ แก่ การได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้ อยละ 10 ทังนี
้ ้ ลักษณะที่เหมือนกันของกองอสังหาริ มทรัพย์ และกองทรัสต์ ได้ แก่ รายได้ ของกองทุนทังสอง
้
ดังกล่าว ไม่มีภาระภาษี นิติบคุ คล (Corporate Income Tax) ในส่วนการลงทุนในสินทรัพย์นนั ้ กองทรัสต์
สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ กองทรัสต์ยงั สามารถลงทุน
ในต่ างประเทศได้ นอกจากนี ้ กองทรั สต์ สามารถเติบโตได้ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบีย น ในขณะที่กองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถทาการเพิ่มทุนได้ อีก หากไม่มีการขออนุญาตเพิ่มทุนภายในปี 2556 สาหรับการ
พิจารณาผลประโยชน์ที่อาจได้ รับจากกองทรัสต์ ของนักลงทุน นักลงทุนอาจเทียบเคียงกับผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการลงทุนประเภทอื่น โดยพิจารณาจากกาไรซึ่งได้ รับจากการประกอบกิจการของกองทรัสต์ ทัง้ นี ้
สาหรับการเข้ าถือหน่วยลงทุนของเจ้ าของสินทรัพย์เดิมนัน้ โดยทั่วไป เจ้ าของสินทรัพย์เดิมจะเข้ าถือหน่วย
ลงทุนในช่วงแรกประมาณร้ อยละ 15 – 30 โดยเมื่อกองทรัสต์มีกาไรเพิ่มมากขึ ้น เจ้ าของเดิมอาจเข้ าถือหน่วย
ลงทุนในกองทรัสต์เพิ่มขึ ้นได้
นายธนพล ศิริธนชัย: การที่บริษัทฯ ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิมมีความประสงค์จะเข้ าถือหน่วยลงทุนใน
กองทรัสต์ในอัตราร้ อยละ 30 นัน้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า สินทรัพย์ดงั กล่าวสามารถสร้ างรายได้
ต่อไปได้ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่นกั ลงทุนว่า บริ ษัทฯ มิได้ ขายสินทรัพย์นนออกไปโดย
ั้
เด็ดขาด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคานึงถึงผลกระทบในแง่อัตราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อ
Free float ว่าการที่บริษัทฯ เข้ าถือหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 30 นัน้ จะไม่กระทบต่อราคาหน่วยลงทุน



นายวิโรจน์ พงศ์ พฤกษ์ : ภายหลังจากการเข้ าทารายการทังหมด
้
บริ ษัทฯ จะเหลือกระแสเงินสดหมุนเวียน
ภายในบริษัทจานวนเท่าใด และบริษัทฯ จะคงเหลือกาไรหรือไม่
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล: หากบริ ษัทฯ ขายโครงการสาทร สแควร์ ตามราคาที่ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นคือ 5,500 ล้ านบาท จะนาเงินไปชาระคืนหนี ้ให้ แก่สถาบันการเงินประมาณ 1,700 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทฯ
มีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 3,200 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯ จะนาไปเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนในการจองซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทรัสต์ ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือจะนาใปใช้ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อไป
ส่วนของกาไรจะทยอยรับรู้ รายได้ จากการเข้ าทาธุรกรรมจาหน่ายไปซึง่ สิทธิ การเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่าที่
เหลืออยู่
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ผู้ถือหุ้น: เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือกระแสเงินสดค่อนข้ างน้ อย ดังนัน้ บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนหรื อไม่
นายธนพล ศิริธนชัย : ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุน
ที่ ชั ด เจน นอกจากนี ้ การลงทุ น ในกองทรั ส ต์ จ ะส่ ง ผลให้ บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ เงิ น ลงทุ น กลั บ คื น มายั ง
บริ ษัทฯ (Recycle capital) และการเข้ าทาธุรกรรมทังหมดนั
้
น้ สามารถช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดภาระดอกเบี ้ยได้
ทังนี
้ ้ กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ (Commercial Building) ซึง่ แผนทางธุรกิจของบริษัทฯ คือ
เมื่อบริษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการแล้ วเสร็จและมีอตั ราการเช่าที่เหมาะสม บริษัทฯ จะขายสินทรัพย์เข้ ากองทรัสต์
และเริ่ มดาเนินโครงการใหม่ สาหรับโครงการในแนวราบ (Housing) นัน้ หลักการทางธุรกิจของบริ ษัทฯ คือ
การซื ้อมาขายไป ดังนัน้ กลยุทธ์ของบริ ษัทฯ จึงมีความผสมผสานระหว่างการประกอบกิจการอาคารพาณิชย์
และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ ซึง่ ป็ นส่วนเสริมซึง่ กันและกัน



ผู้ถือหุ้น: การถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์มีกาหนดระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนหรื อไม่ บริ ษัทฯ สามารถถือ
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์สงู สุดในอัตราเท่าใด
ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): การถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ไม่กาหนดระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน หรื อ ระยะเวลาห้ ามขายหน่วยลงทุน (Silent Period) ที่ชดั เจน เว้ นแต่ กรณีที่บคุ คลใดๆ ถือครอง
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ 15 บุคคลดังกล่าวจะต้ องถือครองหน่วยลงทุนอย่างน้ อย 3 ปี อย่างไรก็ดี
ส าหรั บ อั ต ราส่ ว นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทรั ส ต์ ข องบริ ษั ท ฯ และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องนั น้ สามารถ
ถือหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ได้ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 50



ผู้ถือหุ้น: กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลต่างจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน): อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลของกองทรั สต์ และ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันคือร้ อยละ 90 อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สามารถนาเงินซึง่ ได้ รับจากการดาเนิน
กิจการของกองทรัสต์มาหักหนี ้เงินต้ นซึง่ ถึงกาหนดชาระ รวมถึงดอกเบี ้ยที่ถงึ กาหนดชาระแล้ วออกก่อนได้ แล้ ว
จึงนาเงินที่เหลือดังกล่าวจ่ายปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึง่ ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้ วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย คือ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือ
หุ้นจานวน 912,829,675 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
302 ราย
ไม่เห็นด้ วย
1 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 5

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
363,442,555
3,000
0
363,445,555

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99917
0.00083
0.00000
363,445,555

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
- ไม่มี –
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เอกสารแนบ 1
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 นายสถาพร ผังนิรันดร์ : เสนอให้ ปรับปรุงทางเข้ า-ออกอาคารสาทรแสควร์
ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และ
อนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ไปได้ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ /
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท /
ผู้บนั ทึกการประชุม
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เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ :
64 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท การบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
 Financial Institutions Governance Program ปี 2554
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2014
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี –
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 2 ปี 2 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 บริษัท เนชัน่ แนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
 บริษัท เมืองไทยลิสซิง่ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 รักษาการ ผู้อานวยการ
- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
 2556 – 2557 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
 2553 – 2556 ที่ปรึกษา
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
- สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2551 – 2553 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2550 – 2551 กรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
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เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
63 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 109/2551)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 2 ปี 2 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประสบการณ์
 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556 ประธานกรรมการ
- บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 อธิบดี
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ
อายุ :
39 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่ม-ี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 10 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 รองประธานกรรมการ / กรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
- บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
- บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
 กรรมการ
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
 กรรมการ
- บริษัท อเดลฟอส จากัด
 กรรมการ
- บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์นีฟ ลิมเิ ต็ด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี –
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/8 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
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นิยามกรรมการอิสระ

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

3.

4.

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

5.
6.
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ ยวข้ องกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิ จการของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจใน
รู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

เอกสารแนบ 4
ที่ GOLD 2558/010
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22
ตามที่บริษัทฯ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558
เวลา 14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2558 (ครัง้ ที่ 22) นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม ยกเว้ นวาระการประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในก ารมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
้ งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็ นแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่
ซับซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึง่ บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดาเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าเพื่อ ให้ ถึง บริ ษัทฯ ก่ อ นวัน ประชุม โดยใช้ ซ องตอบรั บที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อนี ้ ทัง้ นีเ้ พื่อความเรี ย บร้ อยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้มา
แสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายวันชัย ศารทูลทัต
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
68 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 - ไม่มี การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 2 ปี 2 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
 ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
- บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จากัด
 กรรมการ
- บริษัท ทีซซี ี แลนด์ โลจิสติกส์ จากัด
- บริษัท ทีซซี ี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- บริษัท ทีซซี ี เอ็กซิบชิ นั่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
- บริษัท ทีซซี ี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วิส จากัด
- บริษัท ทีซซี แี อล 1 จากัด
- บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย-แปซิฟิก จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 ไม่มี ประสบการณ์
 ปลัดกระทรวงคมนาคม
 ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที่เป็ นอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ :
53 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี
Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ
University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 - ไม่มี การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 5 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการและทนายความหุ้นส่ วน
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557)
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครัง้ (เข้ าเป็ นกรรมการเมื่อ 15 กันยายน 2557)
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครัง้ (เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบเมือ่ 15 กันยายน 2557)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาหนังสือ
นัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ ที่ ยัง ไม่ หมดอายุ เช่ น บัตรประจาตัว ประชาชน บัต รประจาตั ว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่เ ป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenlandplc.co.th และโปรดนา
ใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุ นต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ู
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันทร์ ที่ 21 เมษายน 2558 หรื อก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลา
เริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้ นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของ Custodian)
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(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ูมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนือ จากที่ ระบุในหนัง สื อมอบฉันทะ รวมถึง กรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลงหรื อเพิ่ มเติ ม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถั ดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะชูมื อ ขึน้ (เว้ นแต่ ก รณี ที่ เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื่ อ ประธานที่ ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ู ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

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

ข้ อ 27.

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

ข้ อ 28.

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

ข้ อ 29.

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

ข้ อ 30.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุม ใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

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

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

ข้ อ 33.

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

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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แบบขอรับรายงานประจาปี 2557 ในแบบรู ปเล่ ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2557 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกรายละเอียด ชื่อ และ
ที่อ ยู่ด้านล่างนี ้ และส่งกลับมายังบริ ษัทฯ ได้ ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 620 – 6222 ต่อ 2 หรื อ E-mail address:
ir@goldenlandplc.co.th โทรศัพท์หมายเลข 02 – 620 – 6200 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ จดั ส่งเอกสารให้ ท่านต่อไป
ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
ชื่อที่อยู่
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สถานีรถไฟฟ้า
BTS ศาลาแดง
SILOM
ถนนสีลRD.
ม
MRT สถานีสีลม
สวนลุมมพิพินนี ี
สวนลุ

ถนนสาทร

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

อาคารสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
สถานีรถไฟฟ้า
BTS ช่ องนนทรี
MRT สถานีลุมพินี
BRT สาทร

ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 02 620 6200

สาทร สแควร์

Meeting Room , 8th Floor,
Sathorn Square Office Tower
98 North Sathorn Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 02 620 6200
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

เขียนที่

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 3. นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

.
หรือ
.
หรือ

 4. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
.
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
38
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3. นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

 4. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
.
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ากว่ ามูลค่ าหุ้นและผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายอุดม พัวสกุล
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 13

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)

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

หมายเหตุ
1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะ
เลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

อากรแสตมป์
20 บาท

(สาหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่

วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

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

.

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 2.
ตาบล/แขวง

อายุ
อาเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3. นายวันชัย ศารทูลทัต
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

 4. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 .
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่พงึ จะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง

เสียง
เสียง

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 7

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่ าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่ วนต่ากว่ ามูลค่ าหุ้นและผลขาดทุนสะสม
ของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
2. ชื่อกรรมการ นายอุดม พัวสกุล
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
เสียง ไม่เห็นด้ วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง
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วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 13

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะ
เลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง.................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่......... เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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