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ที่ GOLD 2557/072
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

หนังสือบอกกล่ าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้ งที่ 1/2557
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติที่จะจัด
ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557และได้ มีการ
จัดทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th)
แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2557 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มี การบันทึก
รายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าซือ้ หุ้ นสามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”)
จานวน 1,780,000,000 หุ้ น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อใน
จานวนขัน้ ต่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็ น
มูลค่ าทัง้ สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถอื หุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์ สิน
ของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษั ทฯ มี ความประสงค์ ที่จะเข้ าซือ้ หุ้นสามัญ KLAND จานวน 1,780,000,000 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขัน้ ต่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถื อหุ้นใน
KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน
KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่ง
ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเข้ าทารายการซื ้อหุ้น KLAND ใน
ครัง้ นี ้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ KLAND จะต้ องดาเนินการปรับโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัทให้ มีแต่เฉพาะธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ในแนวราบ ก่อนที่บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการซื ้อขาย เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ของ GOLD
อนึ่ง การเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ถือเป็ นการได้ มาซึ่งกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตาม
มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และถือเป็ นการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาด
รายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 การซื ้อหุ้น KLAND ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 331.28 ของ
3

กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ กรกฎาคม 2556 – มิถนุ ายน 2557 (อ้ างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30
มิถุน ายน 2557 เฉพาะในส่ว นของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่อ ยู่อ าศัยแนวราบ และการขายเงิ นลงทุ นใน
หลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)
ทังนี
้ ้ เมื่อรวมขนาดรายการซื ้อหุ้นสามัญ KLAND กับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือน
ที่ผา่ นมา ได้ แก่ การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวม
สิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรั พย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์รายการอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ นี ้จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แก่
ธุรกรรมจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ใ นวาระที่ 4 เป็ นจ านวนไม่เกิ นร้ อยเป็ นจ านวนไม่เกิ นร้ อยละ 30.00 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท คิดเป็ นขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนร้ อยละ 22.00 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษั ทฯ (การคานวณ
ขนาดรายการของการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) รายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์ทงหมดจะมี
ั้
ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 331.28 ตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ถือเป็ นรายการ
ได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ 4 กล่า วคื อ เข้ า ข่ า ยเป็ นรายการจดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยอ้ อ ม
(Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการดังกล่าวมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
1)
2)
3)
4)

ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
โดยบริ ษัทฯ และ KLAND ดาเนิน ธุรกิจ พัฒ นาอสัง หาริ มทรัพย์ ป ระเภทโครงการที่อ ยู่อ าศัย แนวราบ
เช่นเดียวกัน การเข้ าทารายการจะส่งผลให้ ขนาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ แต่
อย่างใด โดยที่บริษัทฯ มุง่ เน้ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป
ภายหลังการเข้ าทารายการ กลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนยังคงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนั ใดที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะพ้ นสภาพจาก
การเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน และ
ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
และในอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

นอกจากนี ้ รายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND และธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในวาระที่ 4 ยังเข้ าข่ายเป็ นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.81 และร้ อยละ 39.94
ของจานวนสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ตามลาดับ
รายละเอียดของรายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรณีการซื ้อหุ้นของ KLAND ตามเอกสารแนบ 2
ในการเข้ าทารายการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ าที่ในการยื่นคาขอพิจารณาให้ รับ
หลักทรัพย์ใหม่เนื่องจากได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ตามที่กล่าวข้ างต้ น แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
จึงมีหน้ าที่ต้อง
1)
2)
3)

จัดทารายงาน และเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย และ
จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว และ
ส่งความเห็นดังกล่าวให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบด้ วย

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้น ชาระแล้ ว ของ KLAND และท าให้ บริ ษัท ฯ มี อานาจควบคุมใน
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KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดหุ้นสามัญ KLAND ที่
บริ ษัทฯ ประสงค์จะซื ้อมีดงั นี ้
1.
2.

หุ้นสามัญ KLAND ที่ถือโดย บริ ษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรี ยลเอสเตท จากัด (“SMJC”) และบริ ษัทในกลุม่ SMJC
จานวน 700,000,160 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.33 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND
ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ที่อาจมีความประสงค์จะขายหุ้น KLAND เช่น
2.1 หุ้นสามัญ KLAND ที่ถือโดยบริ ษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์ ) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) จานวน
720,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.45 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND
2.2 หุ้นสามัญ KLAND ที่ถือโดย บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน) (“PF”) จากัด จานวน
359,999,640 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.22 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND
2.3 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ที่ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ และ บริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้น KLAND จานวน 200
หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทา
รายการภายใต้ กรอบที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ KLAND
จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้
บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND และทาให้
บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้ าทาธุ รกรรมดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเข้ า ท าธุ ร กรรมกั บ ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
(“ทรัสต์ ”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่ าช่ วงสิทธิการเช่ าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบ และจาหน่ ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ของบริ ษั ท นอร์ ท สาธร เรี ย ลตี ้ จากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษัท ฯ แก่ ท รั ส ตี ซึ่ งกระท าในนาม
ของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ โดยในการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์
ดังกล่าว บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด (“นอร์ ท สาธร”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้เข้ าทาธุรกรรม
การให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรั พ ย์ สินอื่ นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ ทรั สตี ซึ่ง กระทาในนามของทรั สต์ แ ละเพื่ อ
ประโยชน์ของทรัสต์ (“REIT Transaction”) ซึง่ ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ รายการให้
เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์ สินจะอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้ เช่าทรัพย์สินและสัญญาโอน
ทรัพย์สนิ (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ นอร์ ท สาธร จะเข้ าตกลงเพื่อประโยชน์ในการเข้ าทาสัญญาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สนิ จะขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนด และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง และยัง
อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)

เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาให้ เช่าช่วงทรั พย์สิน สัญญาซื ้อขายทรั พย์สิน สัญญาตกลงกระทาการ และ
สัญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่า งนอร์ ท สาธร กับ ทรั สตี ซึ่ง กระท าในนามของทรั สต์ แ ละเพื่ อ ประโยชน์
ของทรัสต์สาเร็ จครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การทรัสต์ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและได้
้
รับความเห็นชอบให้
จัดการทรัสต์จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นทรัสต์
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ในการนี ้ รายการให้ เช่าช่วงและจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวถื อเป็ นธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินตามที่
กาหนดในประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท
(เป็ นมูลค่าขันต
้ ่า ซึ่งมูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันของ
คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะของตลาดในขณะนั น้ ) และมีมลู ค่ารายการ
สูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ (โดย
อ้ างอิงข้ อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557) อย่างไรก็
ดี เนื่องจากมูลค่าในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริ ษัทฯ ข้ างต้ นเป็ นมูลค่าขันต
้ ่า ซึ่งมูลค่าสุดท้ ายใน
การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยูก่ บั การตกลงกันของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทัง้
จัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่ อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเป็ นธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
รายละเอียดของรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า และ
กรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในดาเนินการ
ใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดข้ อกาหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ประโยชน์ในการเข้ าทา REIT Transaction การขายทรัพย์สิน การให้ เช่าทรัพย์สิน และการทารายการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงการแก้ ไขรายละเอียดและมูลค่าของธุรกรรมที่เข้ าทากับทรัสตี ซึ่งกระทาในนามของทรัสต์และ
เพื่อประโยชน์ ของทรัสต์ และคู่สญ
ั ญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเจรจาต่ อรอง การเข้ าทา
สัญญา การลงนามในเอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการท า
ธุรกรรมข้ างต้ น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความ
ยินยอมใดๆ จากคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรั สต์ของ
บริ ษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของนอร์ ท สาธร ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
แก่ทรัสตีซงึ่ กระทาในนามของทรัสต์และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย คือ บริ ษัท
ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจานวน 912,829,675 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ โดยบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สินของ
บริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท (“ธุรกรรม
จองซื ้อหน่วยทรัสต์”) ซึง่ ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี ้
เงื่อนไขในการทาธุรกรรมต่างๆ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องด้ วย ทังนี
้ ้ ธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะอยูภ่ ายใต้ เงื่ อนไขดังต่อไปนี ้
1) มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นทรัสต์
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ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอานาจในดาเนินการ
ใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์และการทารายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง การเจรจาต่อรอง การเข้ าทาสัญญา การลงนามในเอกสาร สัญญา คาขออนุญาต และหรื อเอกสาร
หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมข้ างต้ น ตลอดจนการยื่นเอกสารการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และรับทราบความยินยอมใดๆ จากคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
(โปรดพิจารณามูลค่ารายการและการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการในวาระที่ 2)
รายละเอียดของธุรกรรมจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตามสารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า และ
กรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ซึง่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดย
บริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย คือ บริ ษัท
ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งถื อหุ้นจานวน 912,829,675 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.73 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพุธที่
29 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมและออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 คือผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
หากผู้ถือหุ้นท่านใดรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันประสงค์จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี ้และยื่นต่อเลขานุการบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอานวยการ

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

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

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์

กรรมการ

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

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

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

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

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ประเมินราคาอิสระ
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
ที่ปรึกษาการเงิน / บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
2. นายรัฐชัย
ธีระธนาวัฒน์
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด
3. นายณัทธร
กิจสาเร็จ
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ / บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด
4. นายวิเศษ
นุ้ยตูม
ผู้ประเมินราคาอิสระ / บริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
1. นายเนรมิตร
ตรงพร้ อมสุข
2. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ

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

8

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






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

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

99.98602
0.00000
0.01398

วาระที่ 2

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

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ เสนอประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในงบการเงินที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แล้ ว เนื่องจากมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม มีสาระสาคัญ ดังนี ้
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หนี ้เงินกู้สถาบันการเงินที่มีหลักประกันในปี 2556 จานวน
3,022 ล้ านบาท ซึง่ รวมที่ดินทีไ่ ด้ มีการเสนอให้ พิจารณาการขายในวาระที่ 8 นัน้ มีภาระจานองอยู่ แต่ใน
ปั จจุบนั ไม่ติดภาระจานองแล้ ว บริ ษัทฯ นาเงินส่วนไหนไปชาระ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : ที่ดินที่บริ ษัทฯ พิจารณาจะขายในวาระที่ 8 ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีภาระติด
จานองเงินกู้อยู่ 400 ล้ านบาท โดยรวมอยูใ่ นรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี บริ ษัทฯ จึงเจรจาขอเปลีย่ นจากเงินกู้ระยะยาว 400 ล้ านบาท เป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้ เนื่องจาก
บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับเงินจากการขายทีด่ ินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-core Asset) และได้ ขอกู้เพิ่ม
อีกประมาณ 100 ล้ านบาท ทาให้ มีภาระจานองหนี ้เงินกู้ยมื ระยะสันประมาณ
้
500 ล้ านบาท ซึง่ ณ ช่วงวันสิ ้น
ปี 2556 เมื่อรวมหนี ้สินเงินกู้ยืมระยะสันอื
้ ่นๆ และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวม 865 ล้ านบาท โดยเงินกู้
ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.1 และที่ดินดังกล่าวยังคงติดจานองอยู่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ด้ วยมติคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี ้
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.98604
0.01396
0.00000
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เอกสารแนบ 1
วาระ 4

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

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

ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที่

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

99.98604
0.01396
0.00000

วาระที่ 5

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

กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่

ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมที
้
่ต้องออกตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระเป็ น
รายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี ้
1. นายปณต
สิริวัฒนภักดี
ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
209 ราย จานวน 1,096,368,607 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
3 ราย จานวน
400,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง

99.96345
0.03655
0.00000
16

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

99.98604
0.00000
0.01396

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

99.98428
0.01435
0.00137

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ทางคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมของขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัท
อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท(ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึ่งเป็ นวงเงินเท่ากับวงเงินที่เสนอและได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปี 2556
โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,328,000 บาท
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2557 โดยมติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี 2557 ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้ วย
210 ราย จานวน 1,096,616,407 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
2 ราย จานวน
153,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,769,507 เสียง
วาระที่ 7

99.98604
0.01396
0.00000

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

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795
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และสาหรับบริ ษัทย่อย ตามรายชื่อผู้สอบบัญชี ต่อไปนี ้
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรื อ
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494 และ/หรื อ
3. นางศศิธร
พงศ์อดิศกั ดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 5 ราย ข้ างต้ น เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยติดต่อกัน
มาแล้ ว 8 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 3,700,000บาท (สามล้ าน
เจ็ดแสนบาทถ้ วน) โดยเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีคา่ ตอบแทนอยูท่ ี่ 3,600,000 บาท (สามล้ านหกแสนบาทถ้ วน)
เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมในวาระนี ้
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557

ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม

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

99.98604
0.00000
0.01396

วาระที่ 8

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

ขาดรายได้

ข้ อด้ อยและความเสีย่ ง
1) ในปั จจุบนั มีผ้ เู ช่าโกดังบางส่วน โดยมีคา่ เช่า 1.13 ล้ านบาท ต่อเดือน การขายทีด่ ินดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ จะเสียโอกาสในการพัฒนาโครงการ แต่เป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ มองว่าไม่เหมาสมกับนโยบายของ บริ ษัทฯ
3) ที่ดนิ อยูต่ ิดถนน มีโอกาสที่จะมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นในอนาคต การเก็บทีด่ ินไว้ อาจทาให้ ได้ กาไรเพิม่ มากขึ ้น
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ในเรื่ องของความเหมาะสมในราคาขาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ศกึ ษารายงานการประเมินราคาสินทรัพย์
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด ซึง่ ได้ ทาการประเมินสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
ที่บริ ษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด มีวิธีการในการประเมินสินทรัพย์ 2 วิธี คือการคิดจากต้ นทุนและวิธีพิจารณาจากรายได้
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีคิดจากต้ นทุนเป็ นวิธีการทีเ่ หมาะสม
โดยราคาสินทรัพย์ที่ได้ จากการประเมินอยูท่ ี่ 836.27 ล้ านบาท ส่วนราคาที่ผ้ เู สนอซื ้อเสนอคือ 980 ล้ านบาท เป็ นราคา
ที่สงู ที่สดุ และสูงกว่าราคาประเมินประมาณ 140 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 15 จึงเห็นว่าราคาที่ผ้ เู สนอซื ้อเสนอมีความ
เหมาะสม
โดยสรุปเห็นว่า การเข้ าทารายการครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผล และทาประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน
อนาคต โดยการขายสินทรัพย์ซงึ่ เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ทาให้ สามารถนากระแสเงินสดที่ได้ จากการ
ขายไปชาระหนี ้ หรื อลงทุนในโครงการตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ ได้ ในแง่ราคาที่เสนอมาเป็ นราคาที่สงู ที่สดุ และสูงกว่าราคา
ประเมินที่ผ้ ปู ระเมินอิสระได้ ประเมินไว้ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิ
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุรเกียรติ จากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: ขอสอบถาม ดังนี ้
- ทรัพย์สินที่จะขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ซื ้อจะนาไปพัฒนาเป็ นโครงการใด เป็ นการทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อไม่
- เหตุผลที่บริ ษัทฯ พิจารณาขายทีด่ ินแห่งนี ้ แทนที่ดินอื่นที่บริ ษัทฯ มีอยูแ่ ละเงินที่ได้ จากการขายที่ดนิ หลัง
หักชาระหนี ้กับสถาบันการเงินแล้ วจะนาไปใช้ พฒ
ั นาในโครงการใด
- เหตุผลในการกาหนดราคาขายทีด่ ิน
 นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดังนี ้
- เห็นว่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ คาว่ามีการเปิ ดประมูลน่าจะไม่ถกู ต้ อง
- สาเหตุที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ในช่วงใกล้ ปีใหม่ ซึง่ ทาให้ นกั ลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติไม่
ทราบ และมีการติดตังป
้ ้ ายคัดเอาท์ประกาศขายที่ดิน ดังกล่าว หรื อไม่
- ทาไมบริ ษัทฯ ใช้ บริษัทประเมินราคา และบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพียงบริ ษัทเดียว บริ ษัท
ดังกล่าวคิดค่าจ้ างเท่าไร
- ที่ดินที่จะขายเป็ นบริ เวณที่มีโครงการรถไฟฟ้ าสายสีส้มผ่าน ระยะห่างระหว่างที่ดินกับสถานีรถไฟฟ้ า
มากน้ อยเพียงไร หากเก็บไว้ รอรถไฟฟ้ าย่อมทาให้ ราคาที่ดินสูงขึ ้นทาไมจึงไม่รอ
- การประเมินการทาโครงการคานึงแค่ 2 โครงการ ทาไมจึงไม่ลองพิจารณาเกี่ยวกับ Community Mall
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ชมุ ชน
- ในปี 2538 ทีซ่ ื ้อที่ดินมาในราคา 700 กว่าล้ านบาท แต่ในปั จจุบนั ราคาทีด่ ินที่ได้ จากการประเมิน 800
ล้ านบาท เหตุใดเวลาผ่านไป 20 ปี แต่มลู ค่าทีด่ ินกลับเพิ่มขึ ้นเพียง 100 กว่าล้ านบาท
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : แสดงความเห็น และขอสอบถาม ดังนี ้
- ที่ดินมีภาระติดพันหรื อไม่ เนื่องจากในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินเขียนไม่ตรงกัน
- มีมติของฝ่ ายบริ หารให้ ขายที่ดินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทาไมจึงไม่ลงประกาศขายทันทีแต่รอจน
ใกล้ สิ ้นปี จึงลงประกาศหนังสือพิมพ์
- บริ ษัทที่เป็ นผู้เสนอราคาอีกบริษัทหนึง่ คือบริ ษัทอะไร
- การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ขนาดเท่าไร หน้ าใด เห็นชัดเจนหรือไม่
- ทาไมจึงเลือกบริ ษัทแฮริ สนั เป็ นผู้ดาเนินการประมูล ทังๆที
้ ่นา่ จะมีบริ ษัทอื่นที่นา่ จะมีความเชี่ยวชาญใน
การขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า
- ราคาที่ขายสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ไม่ถึงเท่าตัว ถูกเกินไปหรื อไม่
- ทาไมภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทังหมดจึ
้
งตกอยูก่ บั บริ ษัทฯ
 ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ ทดี่ ินที่มีอยูแ่ ทนการไปซื ้อที่ดินมาเพื่อทาโครงการ ในปั จจุบนั พื ้นที่ริม
ถนนหายากและมีราคาแพง การทาหมูบ่ ้ านจัดสรรย่อมขายได้ ราคาสูง ได้ กาไรเยอะกว่าการขายที่ดนิ เปล่า
นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ : ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาอิสระ ที่บริ ษัทฯ แต่งตังมา
้
ได้ รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึง่ มีความรู้ และมีความชานาญ
ในสายวิชาชีพของตน ซึง่ หลักการทางาน เราจะไม่ออกความเห็นขัดแย้ งกับผู้ที่มีวชิ าชีพเช่นนัน้ แต่จะทา
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หน้ าที่ในลักษณะถามคาถาม และเมื่อได้ รับคาตอบสมเหตุสมผลและไม่ขดั กับหลักความจริ งที่ถกู ต้ องก็
เพียงพอสาหรับการประเมิน
เหตุผลที่บริ ษัทฯ ไม่เชิญให้ ตา่ งชาติเข้ ามาร่วมประมูลคือ คนต่างชาติไม่สามารถถือครองทีด่ ินได้ ตามกฎหมาย
ผู้ที่เข้ าร่วมประมูลราคา คือ บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึง่
เหตุที่บริ ษัทฯ ไม่เข้ าพัฒนาเอง เนื่องจากบริษัทฯ กาหนดว่าทีด่ ินดังกล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ (Non-Core Asset) ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
การทารายการนี ้ หากผู้เสนอราคาไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน คณะกรรมการของบริ ษัทฯ สามารถอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการนี ้ได้ เลย

นายธนพล ศิริธนชัย : ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมว่า
- เนื่องจากการกาหนดกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯได้ กาหนดธุรกิจที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไว้ อยูแ่ ล้ ว
และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทาธุรกิจของทีด่ ินแล้ วพบว่าการทาบ้ านเดีย่ วจะมีราคาขาย
ประมาณ 20 ล้ านบาท หรื อทาวเฮาส์ ประมาณ 10 ล้ านบาท และต้ องใช้ เวลาดาเนินการ และเงินทุน
จานวนมาก ส่วนการทาคอนโดจะต้ องสร้ างมากกว่า 5,000 ห้ อง และต้ องใช้ เงินทุนประมาณ 5,000 6,000 ล้ านบาท
- เนื่องจากปั ญหาด้ านต้ นทุนทางการเงินเป็ นปั ญหาที่สาคัญ ซึง่ ตลอดปี ที่แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ เจรจากับ
สถาบันการเงินมาตลอด โดยบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาว่าเงินลงทุนของบริ ษัทฯ จะมาจาก 1) การใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และ 2) การขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ( Non-Core Asset)
- ก่อนที่จะพิจารณาขายทีด่ ินนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาว่าการให้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์ จากัด
ลงทุนในโครงการนี ้เอง โดยการสร้ างคอนโดมิเนียม จะคุ้มค่า หรื อไม่ ซึง่ เมื่อมีการพิจารณาแล้ ว เห็นว่า
การที่จะทาโครงการโดยเฉพาะอาคารสูงมีความเสีย่ งค่อนข้ างสูงและมีความเสีย่ งในด้ านการตลาด
ค่อนข้ างมาก ประกอบกับธนาคารมีความเข้ มงวดในการนาเงินไปลงทุนจึงทาให้ บริ ษัทฯ จะต้ องแบก
รับภาระมากกว่าผลตอบแทนในระยะเวลาสันๆ
้
- การดาเนินการหลังจากทีเ่ สนอคณะกรรมการเรื่ อง Non-Core Assets แล้ ว ก็ได้ มีการทากระบวนการ
ขาย และหาผู้ซื ้อตังแต่
้ กลางปี ทีแ่ ล้ ว โดยได้ มีการพูดคุยติดต่อโบรกเกอร์ ที่มคี วามเชี่ยวชาญ รวมถึงนัก
ธุรกิจ และผู้ประกอบการในด้ านอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จากการพูดคุยก็ยงั ไม่มีผ้ เู สนอราคาทีช่ ดั เจน
เนื่องจากเป็ นที่ดินแปลงใหญ่จงึ มีสภาพคล่องในการขายน้ อยกว่าที่ดินแปลงเล็ก
- วัตถุประสงค์หลักของการลงโฆษณาเป็ นเพื่อให้ มีการ Firm Offer โดยลงโฆษณาขนาด 5 x 6 นิ ้ว แต่ที่ผ่าน
มาประมาณ 2 เดือน บริ ษัทฯ ได้ มีการนาเสนอกับผู้ลงทุนที่มีศกั ยภาพในการซื ้อก่อนหน้ าแล้ ว จึงไม่ได้ ลง
โฆษณาเป็ นระยะเวลานานนัก
- บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บที่ดนิ ไว้ เป็ น Land bank เนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนเยอะ และไม่ใช่ธุรกิจเก็ง
กาไรแต่เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ จึงจาต้ องขายทีด่ ิน Non-Core ออกไป เพื่อลงทุนใน
ธุรกิจหลัก โดยโครงการใหม่ของบริ ษัทฯ คือ โครงการ FYI Center ซึง่ จะเป็ นโครงการอาคารสานักงาน
แห่งใหม่ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มี IRR ประมาณ 10.5% ซึง่ จะเป็ นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่าการที่จะถือที่ดินไว้
- ค่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจานวนประมาณ 900,000 บาท และบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
จานวน 40,000 บาท โดยในเรื่ องจานวนที่ปรึกษา และผู้ประเมินราคา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- ในส่วนของรถไฟฟ้ า ยังไม่มคี วามแน่ชดั ในเรื่ องของระยะห่างจากสถานี และเรื่ องระยะเวลาในการ
ก่อสร้ าง เมื่อพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การรอให้ ราคา
เพิ่มขึ ้นจะทาให้ มีความเสีย่ งมากกว่า การขายที่ได้ เงินแน่นอนสามารถนาไปใช้ ในธุรกิจ ซึง่ ทาให้ ได้ กาไร
เนื่องจากสามารถก่อสร้ างได้ รวดเร็ว ซึง่ ทาให้ มีผลตอบแทน IRR ประมาณ 25 - 30%
นายวิเศษ นุ้ยตูม ผู้ประเมินราคาอิสระ จาก บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด: ตอบคาถามผู้
ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า
- การประเมินทรัพย์สนิ ใช้ วิธีการ Cost approach โดยการคานวณราคาตลาดและสิง่ ปลูกสร้ าง โดยราคา
เฉลีย่ ประมาณ 67,000 บาทต่อตารางวา ทาให้ มมี ลู ค่า 836,266,000 บาท อย่างไรก็ดี การที่มสี งิ่ ปลูก
สร้ างทาให้ มลู ค่าราคาที่ดินตา่ ลง เนื่องจากเป็ นสิง่ ปลูกสร้ างที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ จึงต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ย
ในการรื อ้ ถอน ทาให้ ราคาที่ดินต่าลง ซึง่ หากที่ดินดังกล่าวไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ างจะมีราคาเฉลีย่ ประมาณ
70,000 บาทต่อตารางวา
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- ส่วนการประเมินราคาทรัพย์สนิ อีกวิธีหนึง่ คือวิธี Income Approach โดยรายได้ ของสานักงานและโกดัง
มีราคาประมาณ 400 ล้ านบาท ซึง่ ไม่สะท้ อนมูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ จึงตัดวิธีนี ้ออกไป
- ข้ อด้ อยของทรัพย์สนิ คือ ตังอยู
้ ต่ ดิ กับคอสะพาน และเป็ นที่ดินแปลงใหญ่จงึ มีสภาพคล่องน้ อยกว่าที่ดนิ
แปลงเล็ก
นายณัทธร กิจสาเร็จ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค
(ประเทศไทย) จากัด : ตอบคาถามผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมว่า
- ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้ าที่ 16 เป็ นการสรุปสาระสาคัญของสัญญาจะ
ซื ้อจะขาย ซึง่ การที่มีการระบุวา่ “ที่ดินที่ซื ้อขายไม่มีภาระผูกพันใดๆ” เป็ นเงื่อนไขของการซื ้อขายที่ดินว่า
จะต้ องไม่มีภาระจานอง ซึง่ ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวยังติดจานองอยูก่ บั ธนาคาร มีภาระเงินกู้ประมาณ 500
ล้ านบาท ซึง่ เงินที่ได้ รับจากการขายจะต้ องนาไปชาระหนี ้รายนี ้ก่อน เพื่อขอปลดจานองกับธนาคาร
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั กิ ารทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์บริ ษัทฯ (ที่ดนิ รามคาแหง) ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์บริ ษัทฯ (ทีด่ ินรามคาแหง)
ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
193 ราย จานวน 1,085,234,588 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
21 ราย จานวน
11,537,920 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,096,772,508 เสียง

98.94801
1.05199
0.00000

วาระที่ 9

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

99.98575
0.00030
0.01395
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นซึง่ นอกเหนือจากวาระที่กาหนด รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 ผู้ถอื หุ้น
: สอบถามถึงความคืบหน้ าของทีด่ ินแปลงอื่นที่จะขาย
นายธนพล ศิริธนชัย : จะดาเนินการให้ เร็ วที่สดุ แต่ในขณะนี ้ยังไม่มีผ้ ทู ี่สนใจติดต่อเสนอซื ้อ
 ผู้ถอื หุ้น
: สอบถามถึงแผนการที่บริ ษัทฯ จะออก Property Fund ของอาคารสาทร สแควร์
นายธนพล ศิริธนชัย : ขณะนี ้อยูใ่ นขันตอนของการศึ
้
กษา ต้ องรอในเรื่ องของความพร้ อมและความ
เหมาะสม อาจจะเป็ นช่วงปี นี ้หรื อปี หน้ า โดยอาจรอให้ มี Occupancy Rate ที่ร้อยละ 85 - 90 หรื อรอให้ มี
การขึ ้นค่าเช่าเมื่อระยะเวลาเช่าครบ 3 ปี ก่อน เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่ดี แต่ทงนี
ั ้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะและความ
จาเป็ น โดยอัตราการเช่าพื ้นที่ (Occupancy Rate) ล่าสุดของอาคารสาทร สแควร์ อยูท่ ี่ร้อยละ 77
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : ที่ดินอื่นที่ได้ ขายไปแล้ ว และที่ Non-Core ที่ยงั มิได้ ขายมีที่ไหนบ้ าง
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
: ที่ดินที่เชียงรายบางส่วนได้ ขายไปแล้ วในช่วงไตรมาสที่ 1 ส่วนที่ดินอื่นๆ
ที่เหลือคือ ที่ดินจังหวัดกระบี่ ที่ดินทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สนามกอล์ฟพาโนรามา จังหวัด
นครราชสีมา และที่ดินบ้ านฉาง จังหวัดระยอง อยูร่ ะหว่างกระบวนการเสนอขาย
 ผู้แทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงการวางโครงสร้ างการบริ หารจัดการและนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตคอรัปชัน
นายวันชัย ศารทูลทัต : เป็ นเรื่ องสาคัญที่บริษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิในการทางาน โดยได้ มีการป้องกันการ
คอรัปชัน ผู้บริ หารและกรรมการทุกท่านจะทางานให้ โปร่งใส
ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม และ
อนุมตั ิข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆ ไปได้ ด้วยดี และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.35 น.
ลงชื ่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กรณีการซือ้ หุ้นของบริษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดนิ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GOLD”) มีความประสงค์ที่จะเข้ าซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”) จานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้น
ชาระแล้ วของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560.00
ล้ านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND โดยในการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ในครัง้ นีเ้ ป็ นการซื ้อเฉพาะในส่วนอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทที่อยูอ่ าศัยในแนวราบ โดยมีรายละเอียดการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“UV”) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ
ในสัดส่วนร้ อยละ 55.73 เป็ นเหตุให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียด้ วย
บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งมีกาหนดจัดขึ ้นในวันที่ 9
ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. (ทังนี
้ ้ UV จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการในวันที่ 9 ธันวาคม
2557 เวลา 10.00 น.) โดยในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทังสองบริ
้
ษัทอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดว่า
จะดาเนินการชาระราคาและรับโอนหุ้น KLAND จากผู้ขาย ได้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2557
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ซื ้อ
: บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
: 1. บริ ษั ท เอส เอ็ ม เจ ซี เรี ย ลเอสเตท จากัด (“SMJC”) และบริ ษัท ในกลุ่ม SMJC ซึ่งถื อ หุ้น
KLAND จานวน 700,000,160 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39.33 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ
KLAND
2. ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ที่อาจมีความประสงค์จะขายหุ้น KLAND ได้ แก่
2.1 บริ ษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จานวน
720,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.45 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND
2.2 บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน) (“PF”) ซึ่งถือหุ้น KLAND จานวน
359,999,640 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.22 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND
2.3 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ที่ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้น KLAND จานวน
200 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND
ความสัมพันธ์ :  SMJC บริ ษัทในกลุม่ SMJC และ FTPL เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ความสัมพันธ์ดงั นี ้
o กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนิน
งานของกลุ่ม TCC (อันได้ แก่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิ งวรรณา สิริวฒ
ั น
1
ภักดี ) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.93 ใน Fraser and Neave Limited (“F&N”) ซึ่งเป็ น

1

นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ F&N และ FCL

24

เอกสารแนบ 2
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ใน FTPL และเป็ นผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คล 3 แห่งที่เป็ นผู้ถือ
หุ้นทังหมดของ
้
SMJC3 รวมถึงมีความสัมพันธ์ เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ (อันได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี 4 และนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี5
6
และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ) โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้
2

o บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ F&N และ Fraser Centrepoint Limited (“FCL”) มี
กรรมการร่วมกัน ดังนี ้
ชื่อกรรมการ
UV
GOLD F&N
FCL
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี



นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี



นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์



นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร





2
3

4

5

6

F&N ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 100.00 ใน FTPL ผ่านการเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 ใน FCL ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 ใน FTPL
SMJC เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม TCC โดยผู้ถือหุ้นของ SMJC ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 ประกอบด้ วย (1) บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 99.98 (2) บริ ษัท ยอดกิจธุรกิจ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 0.01 และ (3) บริ ษัท สหหมิงฮัวพาณิ
้
ชย์ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 0.01
อนึง่ บริ ษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ ้ง จากัด ถือหุ้นโดยบริ ษัท ทีซีซีซีแอล กรุ งธน จากัด ร้ อยละ 70.00 และบริ ษัท บางนาพัฒนกิจ จากัด ร้ อย
ละ 30.00 ขณะที่บริ ษัท ยอดกิจธุรกิจ จากัด และบริ ษัท สหหมิงฮัวพาณิ
้
ชย์ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 โดยบริ ษัทในกลุ่ม TCC
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี ้ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอส จากัด ซึง่ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV)
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD UV และ F&N นอกจากนี ้ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอส จากัด ซึง่ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV)
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD F&N และ FCL
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เอกสารแนบ 2
 PF และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ KLAND ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อเป็ น
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท ฯ ตามนิ ย ามรายการเกี่ ย วโยงกั น ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการเกี่ยวโยงกัน
และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ 2546
7

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะซื ้อหุ้นของ KLAND จานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระ
แล้ วของ KLAND หรื อในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ
KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND (บริ ษัทฯ คาดว่าจะทราบผลพิจารณาจากผู้ขายแต่ละรายภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2557) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 3,560.00 ล้ านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND
โดยในการเข้ าซื ้อหุ้น KLAND ในครัง้ นี ้เป็ นการซื ้อเฉพาะในส่วนอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ เนื่องจาก
บริ ษัทฯ พิจารณาว่าสินทรั พย์ ของ KLAND อันได้ แก่ โครงการอสังหาริ มทรั พย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั เป็ นสินทรัพย์ที่สอดคล้ องกับแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ และมีศกั ยภาพในการ
สร้ างรายได้ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน โดย KLAND จะดาเนินการ
ปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทจากเดิมที่มีธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทังในแนวราบและในแนวสู
้
ง ให้
คงเหลือเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยในแนวราบให้ แล้ วเสร็ จก่อนการเข้ าทารายการกับบริ ษัทฯ
ในครัง้ นี ้
เงื่อนไขสาคัญในการซื ้อขายหุ้นสามัญ KLAND และสิทธิในการซื ้อหุ้นจาก PF
1) SMJC ตกลงจะขายหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ SMJC ถือใน KLAND จานวนทังสิ
้ ้น 700,000,160 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 39.33
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND
2) SMJC ตกลงจะโอนสิทธิในการซื ้อหุ้น KLAND เพิ่มเติมจาก PF อีกจานวน 359,999,640 หุ้น ตามสัญญาให้ สิทธิใน
การจะซื ้อหรื อจะขายหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
3) ในวันที่ทาการซื ้อขายหุ้นสามัญ KLAND KLAND จะต้ องดาเนินการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทให้ คงเหลือบริ ษัทย่อย
4 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท รี กลั รี เจี ้ยน จากัด บริ ษัท เฟิ ร์ ส แสควร์ จากัด บริ ษัท ไพร์ ม พลัส แอสเซ็ท จากัด และ บริ ษัท
ไซด์วอล์ค แลนด์ จากัด โดยไม่รวมบริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอป เม้ นท์ จากัด (“RHD”) และบริ ษัท วอเตอร์ ไซด์
แลนด์ จากัด (“วอเตอร์ ไซด์ แลนด์”) ซึ่งปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยแนวสูง (The
Pano)
4) ผู้ขายและผู้ซื ้อตกลงราคาซื ้อขายหุ้นที่จะขายรวมทังสิ
้ ทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มเติมจาก PF ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท โดย
ราคาหุ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ผ้ ขู ายและผู้ซื ้อมีข้อตกลงร่วมกันแล้ วว่าจะไม่รวมถึงเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
(RHD) และวอเตอร์ ไซด์ แลนด์ (บริ ษัทย่อยของ RHD) ดังกล่าวข้ างต้ น
5) ดาเนินการซื ้อขายหุ้นดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การซือ้ หุ้น KLAND ดังกล่า ว เข้ า ข่า ยเป็ นการเข้ าซื อ้ หรื อการได้ มาซึ่งกิ จการของบริ ษัท อื่น ตามมาตรา 107 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้ มาและจาหน่ายไป”) ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 การซื ้อหุ้น KLAND ดังกล่าวมีขนาด
รายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 331.28 ของกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ กรกฎาคม
2556 – มิถนุ ายน 2557 (อ้ างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุ ายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ที่อยูอ่ าศัยแนวราบ และปรับปรุงรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)
7

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ PF ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ประกอบด้ วย (1) บริ ษัท อันดามัน ลองบีช รี สอร์ ท จากัด ถือหุ้น
ร้ อยละ 9.76 (2) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
ถือหุ้นร้ อยละ 7.09 (3) JAPAN ASIA GROUP LIMITED จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 6.59 (4) บริ ษัท สานักกฎหมายนทีอินเตอร์ แนทชัน่
แนล จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 5.04 และ (5) นางสุมาลี อ่องจริ ต ถือหุ้นร้ อยละ 3.78
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ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ แก่ การลงทุนก่อสร้ างอาคาร
สานักงาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 23.53 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่
6/2557 จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 อันได้ แก่ การจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าซึ่งจะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ ของบริ ษัทฯ และ UV เป็ นจานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนไม่เกิ น 3,000 ล้ านบาท
คิดเป็ นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนร้ อยละ ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ (การคานวณ
ขนาดรายการของการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์) ขนาดรายการ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์รวมสูงสุดของบริ ษัทฯ จะยังคงเป็ นตามเกณฑ์กาไรสุทธิซงึ่ มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 331.28 ตามที่
ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้ าข่ายเป็ นรายการจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรั พย์ฯ โดยอ้ อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับหลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
1) ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั โดย
บริ ษัทฯ และ KLAND ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโครงการที่อยูอ่ าศัยแนวราบเช่นเดียวกัน การ
เข้ าทารายการจะส่งผลให้ ขนาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ ้น
2) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯแต่
อย่างใด โดยที่บริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป
3) ภายหลังการเข้ าทารายการ กลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทจดทะเบียนยังคงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนั ใดที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะพ้ น สภาพการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียน
4) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และใน
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ โดยไม่
ต้ องยื่นคาขอพิจารณาให้ รับหลักทรัพย์ใหม่
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการที่ทารายการ / NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายละเอียดการคานวณ
1. การซื ้อหุ้น KLAND
= 3,115.19 ล้ านบาท* x 100% /
7,511.38 ล้ านบาท**
2. การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์นี ้ได้
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่
3. การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ของ ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์นี ้ได้
GOLD (รายการทีเ่ กิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา)
ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ มูลค่ าของสินทรัพย์

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 41.47
ร้ อยละ 41.47
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หมายเหตุ *NTA ของ KLAND อ้ างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถนุ ายน 2557 เฉพาะในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยแนวราบ และปรับปรุ งรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
NTA ของ KLAND = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี ้สิน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
(หน่วย : ล้ านบาท) = 6,250.14 – 10.11 – 3,124.84 – 0.00
= 3,115.19 ล้ านบาท
โดย สินทรัพย์รวม = สินทรั พย์รวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ เงินรั บจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท
พัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูง ซึง่ เป็ นกิจการที่ KLAND ลงทุนร่ วมกันกับ FTPL โดยอ้ างอิง
ราคาขายตามข้ อตกลงที่ KLAND และ FTPL มีอยู่กบั ผู้ซื ้อก่อนการเข้ าทารายการของ
บริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ – เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ] + [เงินที่ได้ รับจากการจาหน่าย
หลักทรัพย์เผื่อขาย โดยอ้ างอิงจากราคาขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวที่เกิดขึ ้นแล้ วเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2557 – เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย – รายการปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีเพื่อให้ สะท้ อนผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ข้ างต้ น ]
= 6,040.17 + [870.00 – 654.99 ] + [ 87.39 – 90.25 – 2.19 ]
= 6,250.14
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน = สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2557 – สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัด
บัญชีจากรายการปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เพื่อให้ สะท้ อนผลขาดทุน
จากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
= 12.30 – 2.19
= 10.11
หนี ้สิน

= หนี ้สินรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจากกาไรจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ] – [ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลงจากขาดทุนจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย]
= 3,055.61 + 71.99 - 2.76
= 3,124.84

**NTA ของ GOLD อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ GOLD ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
NTA ของ GOLD = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี ้สิน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
(หน่วย : ล้ านบาท) = 13,635.14 – 73.86 – 6,302.14 – (–252.24)
= 7,511.38 ล้ านบาท

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน = % กาไรสุทธิของกิจการที่ทารายการ / กาไรสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการ
1. การซื ้อหุ้น KLAND
= 207.17 ล้ านบาท* x 100% /
ร้ อยละ 331.28
62.54 ล้ านบาท**
2. การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์นี ้ได้
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่
3. การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ของ ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์นี ้ได้
GOLD (รายการทีเ่ กิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา)
ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ร้ อยละ 331.28
หมายเหตุ * อ้ างอิงจากกาไรสุทธิของ KLAND ในช่วง 4 ไตรมาสย้ อนหลังตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะใน
ส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ (จานวน 218.22 ล้ านบาท) และปรับปรุ งรายการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายที่เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (ขาดทุนจานวน 11.05 ล้ านบาท)
** อ้ างอิงจากกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ของ GOLD ในช่วง 4 ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม
2556 – 30 มิถนุ ายน 2557
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3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน = จานวนเงินที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
รายละเอียดการคานวณ
1. การซื ้อหุ้น KLAND
= 3,560.00 ล้ านบาท / 13,635.14
ล้ านบาท
2. การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
= ไม่เกิน 3,000.00 ล้ านบาท /
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่
13,635.14 ล้ านบาท
3. การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ของ = 3,208.04 ล้ านบาท / 13,635.14
GOLD (รายการทีเ่ กิดขึ ้นในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา)
ล้ านบาท
ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 26.11
ร้ อยละ 22.00
ร้ อยละ 23.53
ร้ อยละ 71.64

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ = จานวนหุ้นที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อชาระค่า
สินทรัพย์ / จานวนหุ้นชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน (ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์นี ้ได้ )
นอกจากนี ้ เนื่องจาก SMJC บริ ษัทในกลุ่ม SMJC และ FTPL เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกับบริ ษัทฯ โดยรายละเอีย ด
ความสัมพันธ์ปรากฏในข้ อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี ้ เป็ นเหตุให้ การซื ้อหุ้น KLAND จาก SMJC บริ ษัทในกลุม่ และ FTPL
ซึง่ มีมลู ค่ารายการรวมเท่ากับ 2,840.00 ล้ านบาท เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวโยง”) โดยมีขนาด
รายการเกี่ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 37.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ดังนัน้ การเข้ าทารายการดังกล่าวต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิ
ไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
รายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
ทารายการ
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการเกี่ยวโยง
ขนาดรายการเกี่ยวโยง = มูลค่าสิง่ ตอบแทน / NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการเกี่ยวโยง
รายละเอียดการคานวณ
1. การซื ้อหุ้น KLAND จาก SMJC และบริ ษัทในกลุม่
= 1,400.00 ล้ านบาท / 7,511.38 ล้ านบาท
SMJC จานวน 700,000,160 หุ้น ในราคาหุ้นละ
2.00 บาท
2. การซื ้อหุ้น KLAND ของ GOLD จาก FTPL จานวน = 1,440.00 ล้ านบาท / 7,511.38 ล้ านบาท
720,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
ขนาดรายการเกี่ยวโยง

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 18.64
ร้ อยละ 19.17
ร้ อยละ 37.81

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
ข้ อมูลของหุ้น KLAND ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 ข้ อมูลของหุ้น KLAND ที่บริษัทฯ ได้ มา
จานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND จากผู้ถือหุ้นเดิม
ทังหมดของ
้
KLAND
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5.2 ข้ อมูลสรุ ปของ KLAND
ก) ข้ อมูลทัว่ ไป
KLAND ก่อตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 ด้ วยทุนจดทะเบียนจานวน 5.00 ล้ านบาท เพื่อ
ดาเนิน ธุรกิ จ พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทโครงการที่ อยู่อาศัยแนวราบสาหรั บ กลุ่มลูกค้ าระดับกลางถึ ง
ระดับพรี เมี่ยม ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของ KLAND และได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดเมื่อปี 2548
ในช่วงที่ผ่านมา KLAND มีการเพิ่มทุนของกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของ
กิจการ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 KLAND มีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,400.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 2,400.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ วจานวน
1,780.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
ทังนี
้ ้ ตามที่ KLAND ได้ ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครัง้ แรก (Initial
public offering: IPO) จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) รวมทัง้ ประสงค์จะนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
และ UV อนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกการขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 KLAND มีห้ นุ กู้มีประกันที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อตราสาร
:  หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2553
ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2557 (“หุ้นกู้ชดุ ที่ 2”)
 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2553
ชุดที่ 3 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2558 (“หุ้นกู้ชดุ ที่ 3”)
ประเภทตราสาร
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีการค ้าประกัน และมีผ้ แู ทน ผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าตราสารที่ออก
:  หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 จานวน 250.00 ล้ านบาท
 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 จานวน 250.00 ล้ านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 และหุ้นกู้ชดุ ที่ 3 มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000.00 บาท
จานวนตราสาร
:  หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 จานวน 250,000 หน่วย
 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 จานวน 250,000 หน่วย
วิธีเสนอขาย
: เป็ นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออกตราสาร
: วันที่ 7 ตุลาคม 2553
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน :  วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2*
 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3
อายุ
:  4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2
 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3
อัตราดอกเบี ้ย
:  หุ้นกู้ชดุ ที่ 2 มีอตั ราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ 3.35 ต่อปี
 หุ้นกู้ชดุ ที่ 3 มีอตั ราดอกเบี ้ยคงทีร่ ้ อยละ 3.50 ต่อปี
การชาระดอกเบี ้ย
: วันที่ 7 เมษายน และวันที่ 7 ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่ มชาระ
ดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 7 เมษายน 2554 และวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
ตรงกับวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หลักประกัน
: หนังสือค ้าประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคารกรุงไทย ดังนี ้
 จานวนเงินค ้าประกันรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 296.00 ล้ านบาท สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 2
 จานวนเงินค ้าประกันรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 306.00 ล้ านบาท สาหรับหุ้นกู้ชดุ ที่ 3
หมายเหตุ *KLAND ได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ชดุ ที่ 2 แล้ วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ซึง่ เป็ นวันครบกาหนดไถ่ถอน
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นอกจากนี ้ KLAND มีการค ้าประกันซึง่ เกิดขึ ้นตามการดาเนินธุรกิจโดยปกติของ KLAND โดยค ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อให้ แก่บริ ษัทย่อยซึ่งมียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ และเงินกู้ยืมที่ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ จานวน 1,342 ล้ านบาท และมี
หนังสือค ้าประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนาม KLAND และบริ ษัทย่อยของ KLAND เพื่อค ้าประกันการจ่ายชาระ
หุ้นกู้ และค ้าประกันการจัดทาสาธารณูปโภค หรื อบริ การสาธารณะ หรื อการปรับปรุงที่ดินและการใช้ ไฟฟ้ า รวม
1,093 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 KLAND มีบริ ษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์แนวราบ ดังนี ้
สัดส่ วนการถือหุ้น
ลักษณะ
ชื่อบริษัท
ของ KLAND
การประกอบธุรกิจ
บริษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1 บริ ษัท ไพร์ ม พลัส แอสเซ็ท จากัด
100.00
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าระดับกลาง
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้ านบาท
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์
วงแหวนประชาอุทิศ
2 บริ ษัท เฟิ ร์ส แสควร์ จากัด
100.00
พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ปั จจุ บั น อยู่ ร ะหว่ า ง
ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้ านบาท
พัฒนาโครงการเดอะแกรนด์ ปิ่ นเกล้ า
บริษัทย่ อยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1 บริ ษัท ไซด์วอล์ค แลนด์ จากัด
100.00
ถื อครองทรั พย์ สิน เพื่อสนับสนุนความสามารถ
ทุนจดทะเบียน 41.30 ล้ านบาท
ด้ า นตลาดและเพิ่ ม ความสามารถในด้ า นการ
จัดการระบบรั กษาความปลอดภัยในแต่ละส่วน
ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของ KLAND
2 บริ ษัท รี กลั รี เจี ้ยน จากัด
100.00
สนั บ สนุ น การประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ของกลุ่ ม
ทุนจดทะเบียน 20.50 ล้ านบาท
KLAND โดยปั จ จุ บัน ถื อ ครองที่ ดิ น ในส่ว นของ
สโมสรของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของ KLAND

1
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ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
KLAND และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ KLAND”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อขายสาหรับลูกค้ าในตลาดระดับกลางถึงระดับพรี เมี่ยม โดยเน้ นการพัฒนาโครงการในเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ในทาเลที่มีศกั ยภาพ อยูใ่ กล้ แหล่งชุมชน มีเส้ นทางการคมนาคมสะดวก ทังนี
้ ้ ณ 31 สิงหาคม 2557
กลุม่ KLAND มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการสาหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบ ดังนี ้
ชื่อโครงการที่อยู่
สถานะโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ระหว่ างดาเนินการ
ณ 31 สิงหาคม 2557
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 2
ประเภทโครงการ: บ้ านเดี่ยว
ดาเนินการโอนแล้ วจานวน 907
ตังอยู
้ ต่ ิดถนนพระราม 2 บริ เวณหลัก
พื ้นที่โครงการ: 700 ไร่
ยู นิ ต คงเหลื อ จ านวนยู นิ ต ที่
กิโลเมตรที่ 16+400 ตาบลพันท้ ายนรสิงห์
จานวนยูนิต: 1,977 ยูนิต
ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ อยู่ ร ะหว่ า ง
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ราคาขาย: ประมาณ 4.59 – ก่ อ สร้ าง และส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
25.00 ล้ านบาทต่อยูนิต
ก่อสร้ างจานวน 113 ยูนิต 142 ยู
นิต และ 815 ยูนิต ตามลาดับ
โครงการเดอะ แกรนด์ วงแหวนประชาอุทิศ ประเภทโครงการ: บ้ านเดี่ยว
ดาเนินการโอนแล้ วจานวน 246
ตังอยู
้ ต่ ิดถนนคูข่ นานถนนกาญจนาภิเษก
พื ้นที่โครงการ: 106-2-52.0 ไร่
ยู นิ ต คงเหลื อ จ านวนยู นิ ต ที่
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - วงแหวนรอบ จานวนยูนิต: 351 ยูนิต
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และอยูร่ ะหว่าง
นอกฝั่ งใต้ ) แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ
ราคาขาย: ประมาณ 4.50 – 15.00 ก่อสร้ างจานวน 47 ยูนิต และ 58
ล้ านบาทต่อยูนิต
ยูนิต ตามลาดับ
โครงการเดอะ แกรนด์ อุดมสุข
ประเภทโครงการ: บ้ านเดี่ยว
ดาเนินการโอนแล้ วจานวน 22 ยู
ตัง้ อยู่ติ ด ถนนคู่ข นานถนนกาญจนาภิ เ ษก พื ้นที่โครงการ: 63-3-52.2 ไร่
นิ ต ค ง เ ห ลื อ จ า น ว น ยู นิ ต ที่
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - วงแหวนรอบ จานวนยูนิต: 153 ยูนิต
ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ อยู่ ร ะหว่ า ง
นอกฝั่ งตะวันออก) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ ราคาขาย: ประมาณ 11 – 20 ล้ าน ก่ อ สร้ าง และส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
กรุงเทพฯ
บาทต่อยูนิต
ก่อสร้ างจานวน 27 ยูนิต 36 ยูนิต
และ 68 ยูนิต ตามลาดับ
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ชื่อโครงการที่อยู่
สถานะโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ระหว่ างดาเนินการ
ณ 31 สิงหาคม 2557
โครงการเดอะ แกรนด์ ปิ่ นเกล้ า
ประเภทโครงการ: บ้ านเดี่ยว
ดาเนินการโอนแล้ วจานวน 10 ยู
ตังอยู
้ ต่ ิดถนนบรมราชชนนี บริ เวณใกล้ แยก พื ้นที่โครงการ: 194-1-2.5 ไร่
นิ ต ค ง เ ห ลื อ จ า น ว น ยู นิ ต ที่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ จานวนยูนิต: 360 ยูนิต
ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ อยู่ ร ะหว่ า ง
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ
ราคาขาย: ประมาณ 12 - 30 ล้ าน ก่ อ สร้ าง และส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
บาทต่อยูนิต
ก่อสร้ างจานวน 19 ยูนิต 92 ยูนิต
และ 239 ยูนิต ตามลาดับ
โครงการ ไทมส์ พระราม 5
ประเภทโครงการ: ทาวน์โฮม
ดาเนินการโอนแล้ วจานวน 17 ยู
ตังอยู
้ ต่ ิดถนนบางกรวย-ไทรน้ อย แยกจาก
พื ้นที่โครงการ: 17-1-12.2 ไร่
นิ ต ค ง เ ห ลื อ จ า น ว น ยู นิ ต ที่
ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบาง จานวนยูนิต: 158 ยูนิต
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และอยูร่ ะหว่าง
กรวย จังหวัดนนทบุรี
ราคาขาย: ประมาณ 2.9 – 4.5 ก่อสร้ างจานวน 13 ยูนิต และ
ล้ านบาทต่อยูนิต
128 ยูนิต ตามลาดับ

ที่มา : KLAND และรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

นอกจากนี ้ KLAND ยังมีสทิ ธิการเช่าที่ดิน ติดถนนประชาอุทิศ บริ เวณสี่แยกประชาอุทิศ (แยกเหม่งจ๋าย) เนื ้อที่
รวม 11 – 3 -32.80 ไร่ มีกาหนด 27 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2543 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569) ปั จจุบนั มี
ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 12 ปี ซึ่ง KLAND ได้ ให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว แก่ผ้ เู ช่าเพื่อเป็ นที่ตงั ้
ร้ านค้ าต่างๆ

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

ค) คณะกรรมการ
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการของ KLAND มีดงั นี ้
รายชื่อ
เรื ออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน
กรรมการ
นายมนตรี ศรี สกุลเมฆี
กรรมการ
นายขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช
กรรมการ
นายณัฎฐพัศฐ์ มงคลธนานนท์
กรรมการ
นายลิม อี ้ เซ็ง
กรรมการ
นายชาน คิน ฟาย
กรรมการ
นายเชีย คอง ชุง
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ที่มา : KLAND

ง) โครงสร้ างการถือหุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 มีดงั นี ้
รายชื่อ
1 บริ ษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี
2 บริ ษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรี ยลเอสเตท จากัด และบริ ษัทในกลุม่ SMJC
3 บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จากัด (มหาชน)
4 ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
ที่มา : KLAND

จานวนหุ้น
720,000,000
700,000,160
359,999,640
200
1,780,000,000

ร้ อยละ
40.45
39.33
20.22
0.00
100.00

จ) สรุปฐานะการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของ KLAND และบริ ษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของ KLAND สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 งวด 6
เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 และงวด 8 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึง่ งบการเงินดังกล่าวรวม
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของ KLAND ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวสูง
และผลประกอบการจากธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ดี KLAND จะดาเนินการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทให้ คงเหลือ
เฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ ตามข้ อตกลงในการเข้ าทารายการ ซึง่ จะเกิดขึ ้น
ก่อนที่บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนใน KLAND ครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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สรุ ปฐานะทางการเงินของ KLAND สาหรับปี 2554 – 2556 งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และงวด 8 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557
2554*
หน่ วย : ล้ านบาท
2555*
2556
30 มิ.ย.2557 31 ส.ค.2557
(1 ม.ค.2555)
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4,254.19
4,554.89
5,208.58
5,092.72
5,088.07
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
4,330.62
4,634.38
5,292.27
5,197.63
5,249.33
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
581.43
594.17
657.66
654.99
649.90
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
814.99
756.51
815.51
842.54
741.54
รวมสินทรัพย์
5,145.61
5,390.89
6,107.78
6,040.17
5,990.87
เจ้ าหนี ้ผู้รับเหมาก่อสร้ างและเจ้ าหนี ้อื่น
149.06
226.47
326.28
292.42
263.22
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
3.09
29.25
175.74
145.09
274.16
ชาระในหนึง่ ปี
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถงึ กาหนด
498.25
249.34
249.77
249.92
ชาระในหนึง่ ปี
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
249.58
923.78
989.68
833.08
875.55
เงินกู้ยืมระยะยาว -สุทธิจากส่วนที่ถึง
1,122.27
1,129.13
1,993.91
1,945.30
1,869.21
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
หุ้นกู้ระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถงึ
990.91
496.58
248.79
249.13
249.24
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
2,483.08
1,898.91
2,268.72
2,222.53
2,143.08
รวมหนีส้ ิน
2,732.67
2,822.69
3,258.40
3,055.61
3,018.63
ทุนจดทะเบียน
2,230.00
2,230.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
1,780.00
1,780.00
1,780.00
1,780.00
1,780.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
252.40
252.40
252.40
252.40
252.40
กาไรสะสม
423.66
560.26
849.57
960.93
939.84
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(43.12)
(24.45)
(32.59)
(8.77)
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
2,412.94
2,568.20
2,849.38
2,984.56
2,972.24

หมายเหตุ * ตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 1 มกราคม 2555 และ ณ 31 ธันวาคม 2555 อ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรับปี
2556 ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้

สรุ ปผลการดาเนินงานของ KLAND สาหรับปี 2554 - 2556 งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
และงวด 8 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ม.ค. – มิ.ย. ม.ค. – ส.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท
2554*
2555**
2556
2557
2557
รวมรายได้
1,746,51
1,767.09
2,228.84
1,089.11
1,298.68
รวมต้ นทุน
1,165.97
1,154.22
1,395.84
698.09
834.25
รวมค่าใช้ จา่ ยขายและบริ หาร
381.91
441.19
539.25
241.79
331.44
กาไรก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จาก
198.63
171.68
293.76
149.23
132.99
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
5.91
12.74
63.49
(2.67)
(7.76)
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและ
204.54
184.42
357.25
146.56
125.24
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
28.46
5.27
4.68
3.47
4.53
ภาษี เงินได้
52.26
42.55
63.25
31.73
30.44
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี
123.82
136.59
289.32
111.35
90.27

หมายเหตุ * ตังแต่
้ ปี 2555 KLAND ได้ มีการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน
ดังนันงบก
้ าไรขาดทุนสาหรับปี 2554 ที่นามาเปรี ยบเทียบ อ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2555
** งบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2555 อ้ างอิงตามงบการเงินรวมสาหรั บปี 2556 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้
ที่มา : งบการเงินของ KLAND
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6. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับหุ้น KLAND จานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น ที่บริ ษัทฯ จะชาระให้ แก่ผ้ ขู าย มีมลู ค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 3,560.00 ล้ านบาท (หรื อคิดเป็ นหุ้นละ 2.00 บาท) โดยมีมลู ค่าตามบัญชี อ้ างอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30
มิถนุ ายน 2557 ภายหลังการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทให้ คงเหลือเฉพาะในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่ อาศัย
แนวราบเท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น
ทังนี
้ ้ ราคาซื ้อหุ้นของ KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เป็ นราคาเสนอขายจาก SMJC ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ในประเมินแล้ วเห็นว่า
เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ซึ่งพิจารณาจากสินทรัพย์ในส่วนของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบที่มีในปั จจุบนั จากการเข้ าตรวจสอบ
สถานะเบื ้องต้ นใน KLAND
7. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
มูลค่าของหุ้นสามัญของ KLAND จานวน 1,780.00 ล้ านหุ้น ที่บริ ษัทฯ ได้ มาครัง้ นี ้ มีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้น 3,560.00 ล้ านบาท
8. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะใช้ เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น เป็ นแหล่งเงิ นทุนในการซือ้ หุ้นของ KLAND จากผู้ขาย โดย ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 252.06 ล้ านบาท และมีเงินลงทุนชัว่ คราวในเงิน
ฝากประจา 40.02 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการชาระค่า
หุ้นของ KLAND บางส่วนนัน้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 6,302.14 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 7,333 ล้ านบาท อัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.86 เท่า อนึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
ในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ก็ต่อเมื่อไม่มี
ยอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ ว
โดยมีรายละเอียดแหล่งที่มา และการใช้ ไปของเงินทุนในการเข้ าทารายการ โดยประมาณดังนี ้
รายการ
แหล่ งที่มาของเงินทุน /
การใช้ ไปของเงินทุน / เงินสดจ่ าย
เงินสดรับ
1. การซื ้อหุ้น KLAND
เงินกู้ยืมจากสถาบัน
จ่ายชาระค่าหุ้น 3,560 ล้ านบาท
การเงิน 3,560 ล้ านบาท
2. การเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ ประมาณการเงินสดรับ
1) ภาษี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง และจ่ายชาระคืน
(รายละเอียดราคาปรากฎใน จากการจาหน่ายโครงการ
หนี ้สินแก่สถาบันการเงิน ประมาณ 2,400 ล้ าน
เอกสารแนบ 3)
สาทร สแควร์ ไม่ต่ากว่า
บาท (พิจารณาจากกรณีราคาขายขันต
้ ่า 5,500
5,500 ล้ านบาท
ล้ านบาท)
2) จองซือ้ หน่วยทรั สต์ ไม่เกิ นร้ อยละ 30 หรื อคิด
เป็ นเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท (เป็ นวงเงิน
สูงสุด ที่บริ ษัทฯ จะใช้ ในการจองซื ้อ ซึ่งหากเป็ น
การขายที่ราคาขันต
้ ่าของโครงการสาทร สแควร์
และปาร์ คเวนเชอร์ เงินลงทุนดังกล่าวจะลดลง)
ซึ่งเงินสดคงเหลือจากข้ อ 1) และ 2) ข้ างต้ น บริ ษัทฯ
จะน าไปใช้ เป็ นเงิ น ทุ น ในการด าเนิ น โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการใหม่ๆ และเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็ นแหล่งที่มาของเงินทุนสาหรับการจ่ายชาระค่าหุ้น KLAND นัน้ บริ ษัทฯ จะจ่าย
ชาระคืนตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ตามที่บริ ษัทฯ จะเข้ าทาสัญญากับสถาบันการเงินในอนาคต โดยบริ ษัทฯ จะนา
เงินที่ได้ รับจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และ KLAND ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยภายหลังการกู้ยืม อัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อทุนของบริ ษัทฯ ยังคงไม่เกินกว่าอัตราส่วนที่ระบุในเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
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9. ประโยชน์ และผลกระทบจากการได้ มาสินทรัพย์ ต่อบริษัทฯ
การได้ มาซึง่ หุ้นของ KLAND จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ดังนี ้
 เป็ นการลงทุนในกิจการที่มศี กั ยภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน
 เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในปั จจุบนั
 เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ที่จะก่อให้ เกิดรายได้ ของบริ ษัทฯ โดยภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ จะได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ของ KLAND ซึง่ เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยในแนวราบ ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีขนาดสินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ ้น
 ภายหลังการได้ มาซึ่งหุ้นของ KLAND ในครั ง้ นี ้ ทังสองบริ
้
ษัทจะมีการประสานความร่ วมมือด้ านธุรกิจ เพื่อนา
ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น บุคลากร องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GOLD จะใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็ นแหล่งเงินทุนในการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
KLAND ดังนัน้ การเข้ าทารายการจะส่งผลให้ GOLD มีภาระหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ภายหลัง
การเข้ าทารายการ GOLD จะต้ องรวมภาระหนี ้สินของ KLAND เข้ ามาในงบการเงินรวมของ GOLD และ GOLD อาจมี
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมสาหรับการพัฒนาโครงการที่ยงั อยูร่ ะหว่างก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จของ KLAND
การซื ้อหุ้นของ KLAND จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ สืบเนื่องจาก GOLD ได้ รับข้ อเสนอจาก SMJC ในการขายหุ้น
สามัญ KLAND ที่ SMJC ถืออยู่ในสัดส่วนร้ อยละ 39.33 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND รวมทัง้
สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ KLAND เพิ่มเติมจาก PF ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สทิ ธิในการจะซื ้อหรื อจะขายหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 20.22 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
KLAND ซึ่ง GOLD พิจารณาแล้ วเห็นว่า เนื่องจากปั จจุบัน
KLAND มีโครงการอสังหาริ มทรั พย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในทาเลที่มีศักยภาพ และมี
ทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ รวมถึงผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของ GOLD ใน KLAND ครัง้ นี ้ ซึ่งเป็ น
การขยายการลงทุนในธุรกิจที่ GOLD มีความเชี่ยวชาญ อาจทาให้ GOLD มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
อีกทัง้ ข้ อเสนอดังกล่าวยังทาให้ GOLD มีโอกาสที่จะถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 และมีอานาจควบคุมใน
KLAND โดยในช่วงที่ผ่านมานัน้ GOLD ไม่ได้ รับการติดต่อจากกิจการอื่นที่จะทาให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีศกั ยภาพใน
ลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการทารายการในครัง้ นี ้
10. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย / เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร ซึง่ เป็ นกรรมการ
ที่มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทารายการ มิได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
11. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะทารายการดังกล่าวข้ างต้ น ภายใต้ เงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนใน KLAND ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ มาซึ่งหุ้นของ KLAND ในจานวนขันต
้ ่าที่ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
KLAND ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND
 ผู้ถื อหุ้นเดิ มของ KLAND แต่ละรายที่ ประสงค์ จะขายหุ้น KLAND ให้ แก่ บริ ษั ทฯ จะต้ องได้ รั บอนุมัติ จากที่ ประชุม
คณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการตามกฎ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(แล้ วแต่กรณี)
 บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV เพื่ออนุมตั ิการเข้ า
ทารายการดังกล่าว
 บริ ษัทฯ จะต้ องพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ KLAND
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12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การซื ้อหุ้น KLAND มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นการขยาย
การลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปั จจุบนั อีกทัง้ เป็ น
การลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพในการประกอบธุรกิจและมีผลการดาเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
โอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน KLAND
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการบริ ษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
14. การประชุมผู้ถอื หุ้น : การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 พร้ อมกับรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย 5 วันทาการ ก่อนจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
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สารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กรณีการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GOLD”) มีความประสงค์จะเข้ าทา
ธุรกรรมกับทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า ซึ่งจะจัดตังขึ
้ ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์
จากัด (มหาชน) (“UV”) ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการภายใต้ ธุรกรรมทรัสต์ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) การอนุมตั ิให้ บริ ษัท
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ และ (2)
การอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ จานวนไม่เกินร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของทรั
้
สต์ โดยมีรายละเอียดการเข้ าทารายการดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ในการเข้ าทารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทารายการภายใต้ ธุรกรรมทรั สต์ ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 55.73 เป็ นเหตุให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะขออนุ มตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ มีกาหนดจัดขึ ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. (UV จะมีการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิการเข้ าทารายการในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.)
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทังสองบริ
้
ษัทอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการให้ เช่า
ช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และการจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ท รัสต์ได้ ภายหลังจากที่ทรัสต์ได้ จดทะเบียนจัดตังกั
้ บสานักงาน
ก.ล.ต. และเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งปรากฏในสัญญาเช่าช่วงและสัญญาซื ้อขายสินทรัพย์
สาเร็ จครบถ้ วน ขณะที่การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของบริ ษัทฯ จะเกิ ดขึ ้นเมื่อทรัสต์ เสนอขายหน่วยทรั สต์ ซึ่งปั จจุ บัน
บริ ษัทฯ และ UV อยู่ระหว่างการดาเนินการในด้ านต่างๆ เพื่อเตรี ยมจัดตังทรั
้ สต์และยื่นคาขอจัดตังต่
้ อสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
2.1 การให้ เช่ าช่ วงสิท ธิ การเช่า ที่ดิ นพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และการจ าหน่า ยไปซึ่ง
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ผู้ให้ เช่าช่วง : บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด
และผู้ขาย
ผู้รับเช่าช่วง : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้น โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์
และผู้ซื ้อ
จัด การกองทุน กสิ ก รไทย จ ากัด เป็ นทรั ส ตี ซึ่ง กระท าในนามทรั ส ต์ ฯ และเพื่ อ ประโยชน์
ของทรัสต์
ความสัมพันธ์ :  บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00
 บริ ษัทฯ และบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทรัสต์ เนื่องจากทรัสต์
ยังอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมจัดตัง้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแผนจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
จานวนไม่เกินร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่า ยได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์
รวมทังบริ
้ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ มีแผนที่จะรับเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์
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2.2 การจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ผู้ซื ้อ
: บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย
: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้น โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์
จัด การกองทุน กสิ ก รไทย จ ากัด เป็ นทรั ส ตี ซึ่ง กระท าในนามทรั ส ต์ ฯ และเพื่ อ ประโยชน์
ของทรัสต์
ความสัมพันธ์ : บริ ษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทรัสต์ เนื่องจากทรัสต์ยงั อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมจัดตัง้ อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ มีแผนจะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ของทรั สต์ จานวนไม่เกิ นร้ อยละ 30.00 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (บริ ษัท
นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด) มีแผนจะให้ เช่าช่วงและจาหน่ายสินทรัพย์ให้ แก่ทรัสต์ และรับเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ซึ่งจะจัดตังขึ
้ ้น
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการในด้ านต่างๆ เพื่อเตรี ยมจัดตังทรั
้ สต์และยื่นคาขอจัดตังต่
้ อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดย UV มีความประสงค์จะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ านบาท เพื่อทา
หน้ าที่เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ โดย UV จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 รวมทังประสงค์
้
ให้ บริ ษัท นอร์ ท สาธร
เรี ยลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งาน
ระบบ และจาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ ในมูลค่าไม่
ต่ากว่า 5,500.00 ล้ านบาท โดยราคาให้ เช่าช่วงและจาหน่ายสินทรัพย์สดุ ท้ ายจะขึ ้นอยูก่ บั การตกลงกันของคู่สญ
ั ญา
ที่เกี่ยวข้ อง โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนสาหรับการเข้ าทารายการดังกล่าวจะพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะ
ของตลาดในขณะนัน้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนจานวนไม่เกิน 3,000.00 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ที่ทรัสต์
ดังกล่าวจะเข้ าลงทุนในครัง้ แรก ประกอบด้ วย (1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ UV และ (2) สิทธิการเช่าที่ดิน
พร้ อมอาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาว
เวอร์ ของบริ ษัทฯ โดยจานวนเงินจองซื ้อหน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่ง
จะกาหนดโดยวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ ้นอยู่
กับปั จจัยหลายประการ เช่น สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ท รัสต์จะเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคา
ประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนักลงทุน เป็ นต้ น
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของบริ ษัทฯ ถื อเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ตามประกาศได้ มาและจาหน่ายไป ในการ
คานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 มีขนาดรายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 22.00 ของมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ ้นในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ได้ แก่ การลงทุนก่อสร้ างอาคารสานักงาน FYI CENTER ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้ อยละ 23.53 ของมูลค่าสินทรั พย์ รวมของบริ ษั ทฯ และรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ รายการอื่นที่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2557 จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 อัน
ได้ แก่ รายการซื ้อหุ้น KLAND ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 331.28 ของกาไรสุทธิ 4
ไตรมาสย้ อนหลัง ตังแต่
้ กรกฎาคม 2556 – มิถนุ ายน 2557 ขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รวมสูงสุดของบริ ษัทฯ จะ
เป็ นตามเกณฑ์กาไรสุทธิซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 331.28 (รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้ มาซึ่ง
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สินทรัพย์แสดงไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1) ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 กล่าวคือ เข้ าข่ายเป็ นรายการจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้ อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป อย่างไรก็ดี
เนื่องจากรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวมีลกั ษณะครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้ รับการยกเว้ นการยื่นคาขอให้ รับ
หลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
1) ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
โดยบริ ษัทฯ และ KLAND ดาเนินธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ประเภทโครงการที่อ ยู่อาศัยแนวราบ
เช่นเดียวกัน การเข้ าทารายการจะส่งผลให้ ขนาดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ ้น
2) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
แต่อย่างใด โดยที่บริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจหลักต่อไป
3) ภายหลังการเข้ าทารายการ กลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทจดทะเบียนยังคงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และไม่มีเหตุอนั ใดที่จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ จะพ้ นสภาพการ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4) ภายหลังการเข้ าทารายการ บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
และในอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการของบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้ องขออนุมตั ิ
การเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ อง
จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของ
ราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ โดยไม่ต้องยื่น
คาขอพิจารณาให้ รับหลักทรัพย์ใหม่
นอกจากนี ้ การจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศเกี่ยวโยง โดยมี
ขนาดรายการเกี่ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 39.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ดังนัน้ การ
เข้ าทารายการดังกล่าวต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่า
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิการทารายการ
รายละเอี ย ดการค านวณขนาดรายการเกี่ ย วโยง กรณี ก ารจองซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ ข องทรั สต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่
ขนาดรายการเกี่ยวโยง = มูลค่าสิง่ ตอบแทน / NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
= ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท / 7,511.38 ล้ านบาท = ร้ อยละ 39.94
สาหรั บการให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และการจาหน่ายไปซึ่ง
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ แก่ทรัสต์ ในมูลค่าไม่ต่ากว่า 5,500.00 ล้ าน
บาท ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศได้ มาและจาหน่ายไป ทังนี
้ ้ ในการคานวณขนาดรายการ
โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีขนาด
รายการสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ
บริ ษัทฯ
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รายละเอียดการคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
การคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ สามารถคานวณได้ เฉพาะตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน = จานวนเงินที่ได้ รับ / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายละเอียดการคานวณ
ขนาดรายการ
1. การให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน = ไม่ต่ากว่า 5,500.00 ล้ านบาท / ร้ อยละ 40.34
สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และการจาหน่ายไปซึง่
13,635.14 ล้ านบาท
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของ บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด
แก่ทรัสต์
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าในการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่ทรัสต์ของบริ ษัทฯ ในมูลค่าไม่ต่ากว่า 5,500.00 ล้ าน
บาท เป็ นมูลค่าขันต
้ ่า ซึง่ มูลค่าสุดท้ ายในการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวแก่ทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั การตกลงกันของ
คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสภาวะของตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงประสงค์
จะขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้ อ งได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
รวมทังจั
้ ดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจาหน่ ายไป
5.1 การให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินอื่นๆ
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
สินทรัพย์ที่บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ประสงค์จะให้ จาหน่ายไปแก่ทรัสต์ มีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์ที่ : 1) สิทธิ การเช่าช่วงที่ ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ ระยะเวลาของสิท ธิ การเช่ า
จะให้ เช่า
คงเหลือประมาณ 26 ปี (สิ ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2583) ซึง่ ประกอบด้ วย
ช่วง และซื ้อ
 ที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ รวมเนื ้อที่ 5 – 0 –
ขาย
60.32 ไร่ ซึง่ รวมถึงที่จอดรถใต้ ดินซึง่ อยูใ่ นภายใต้ ที่ดินดังกล่าว
 อาคารสานักงานโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ความสูง 39 ชัน้ (ในการนับไม่ระบุชนั ้ 13
ดังนันจ
้ านวนชัน้ ที่ระบุตามการนับจึงมี 40 ชัน้ ) รวมพื ้นที่อาคารทังหมดประมาณ
้
126,343 ตร.ม.
แบ่งเป็ นพื ้นที่เช่าสานักงาน 70,798 ตร.ม. พื ้นที่เช่าพาณิชยกรรม 2,134 ตร.ม. พื ้นที่เช่าห้ อง
ประชุม 922 ตร.ม. พื น้ ที่ เ ช่ า เก็ บ ของ 459 ตร.ม. พื น้ ที่ จ อดรถ (จอดรถได้ 930 คัน ) และพื น้ ที่
ส่วนกลาง รวมประมาณ 52,030 ตร.ม.
 อาคารและสิ่งปลูกสร้ างและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็ นส่วนควบของอาคารดังกล่าว
ทังหมดที
้
่จะก่อสร้ างขึ ้นในอนาคตและตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของสินทรัพย์ในอนาคต
 งานระบบต่างๆ เช่น ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง
ระบบสือ่ สาร ระบบสาธารณูปโภค ที่อยูภ่ ายในอาคารสานักงานดังกล่าว
 ทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน ภายหลังการทา Due Diligence
2) กรรมสิทธิ์ ในเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นที่ใช้ ใน
การประดับตกแต่ง และ/หรื อใช้ ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าพื ้นที่ของอาคารสานักงาน
ดังกล่าว รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ที่ตงั ้
: 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สินทรัพย์
ทางเข้ า–ออก : ถนนสายหลัก ได้ แก่ ถนนสาทรเหนือ อาคารมีทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ าช่องนนทรี
และสภาพ
แวด ล้ อม
ทัว่ ไป
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การใช้
: ให้ เช่าพื ้นที่สาหรับใช้ เป็ นอาคารสานักงานและร้ านค้ า โดยปั จจุบนั มีอตั ราการเช่าพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 81
ประโยชน์ใน
ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
และมีอายุสญ
ั ญาเช่าโดยเฉลีย่ ของผู้เช่าในปั จจุบนั มีอายุประมาณ 3 ปี
ปั จจุบนั
เจ้ าของ
: บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด เป็ นเจ้ าของสิท ธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งาน
กรรมสิทธิ์
ระบบของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ จากสานักงานทรั พย์สินพระมหากษัตริ ย์ และเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการดังกล่าว
ภาระผูกพัน : สิท ธิ การเช่ า ที่ดิ น พร้ อมอาคารสานัก งาน สิ่ง ปลูก สร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ ท รั พย์ สินอื่ น ๆ ของ
โครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ มอบสิทธิ การเช่ากับธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
แผนที่ตงั ้ และภาพอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ณ ปั จจุบัน

5.2 การจองซื ้อหน่วยทรัสต์
หลักทรัพย์ที่บริ ษัทฯ จะได้ มาจากการเข้ าทารายการ คือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่า ซึง่ จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ เป็ นจานวนไม่เกินร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยสินทรั พย์ที่ทรัสต์ดงั กล่าวจะเข้ า
ลงทุนในครัง้ แรก ประกอบด้ วย (1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ของ UV และ (2) สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อม
อาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาว
เวอร์ ของบริ ษัทฯ
6. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัดจะได้ รับจากการให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอ าคาร
สานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่ง กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท โดยมูลค่าสินทรัพย์สุดท้ ายจะขึ ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สญ
ั ญาที่
เกี่ยวข้ อง ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง สภาวะของตลาดในขณะนัน้ และราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิ สระ
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริ ษัทฯ ต้ องชาระให้ แก่ทรัสต์สาหรับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ จานวนไม่เกินร้ อยละ 30.00 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท อย่างไรก็
ดี มูลค่าของการจองซื ้อหน่วยทรั พย์ สดุ ท้ ายจะขึ ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะ
กาหนดโดยวิธีการสารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ ้นอยู่กบั
ปั จจัยหลายประการ เช่น สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรั พย์ ที่ทรั สต์จะเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคา
ประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนักลงทุน เป็ นต้ น
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7. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาและจาหน่ ายไป และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการ
สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ที่บริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด จะจาหน่ายให้ แก่ทรัสต์ ที่ มีมูลค่าไม่ต่ากว่า
5,500.00 ล้ านบาทนัน้ เกิ ดจากการพิจารณามูลค่าขัน้ ต่าโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากวิธีมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคา
อิสระ คือ บริ ษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด (“เดอะแวลูเอชัน่ ”) ซึ่งเป็ นผู้ประเมินที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่จะ
จาหน่ายไป โดยผลการประเมินราคาสินทรัพย์ของเดอะแวลูเอชัน่ ซึ่งทาการประเมินมูลค่า ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน
2557 ด้ วยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) สรุปได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์
ราคาใน
ราคาประเมินโดย มูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์
(หน่ วย : ล้ านบาท)
การเข้ าทารายการ เดอะแวลูเอชั่น
ของบริษัทฯ ณ 30 มิ.ย. 57
สิทธิการเช่าช่วงทีด่ ินพร้ อมอาคารสานักงาน ไม่ต่ากว่า 5,500.00
5,133.20
3,849.41
สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ (ระยะเวลาของสิทธิการ
เช่าคงเหลือประมาณ 26 ปี )
ราคาตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าในการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และการ
จาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ สูงกว่าราคาประเมินสินทรัพย์
ของผู้ประเมินราคาอิสระ เป็ นจานวน 366.80 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.15 นอกจากนี ้ ราคาจาหน่ายสินทรัพย์
ดังกล่าวยังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวของ GOLD ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557เป็ นจานวน 1,650.59
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.88
สาหรับมูลค่าเงินจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ในจานวนไม่เกิ นร้ อยละ 30.00 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของทรั
้
สต์ จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึ่งจะกาหนดโดยวิธีการสารวจ
ปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) และขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น
สภาวะตลาดในขณะนัน้ ราคาประเมินสินทรัพย์ที่ทรัสต์จะเข้ าลงทุนอ้ างอิงจากราคาประเมินที่จดั ทาโดยผู้ประเมิน
ราคาสินทรัพย์อิสระ กระแสตอบรับจากนักลงทุน เป็ นต้ น
8. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการ
เงินทุนในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์จะมาจากกระแสเงินสดจากการจาหน่ายสินทรัพย์ให้ แก่ทรัสต์
9. ประโยชน์ และผลกระทบจากการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ต่อบริษัทฯ
9.1 การจาหน่ายไปซึง่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ
ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
 บริ ษัทฯ สามารถนาเงินสดที่ได้ รับจากการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง
งานระบบ และจาหน่ายไปซึง่ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ในโครงการดังกล่าว ภายหลังหักภาษี และค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงจ่ายชาระคืนหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ ดงั กล่าวแก่สถาบันการเงิน สาหรับใช้ เป็ น
เงินทุนในการดาเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์โครงการใหม่ๆ (กรณีที่นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ได้ รับเงินจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์ตามเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าในการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ 5,500 ล้ านบาท) บริ ษัทฯ จะมีกระแสเงินสด
คงเหลือสุทธิจากภาษี และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการจ่ายชาระคืนหนี ้สิน ประมาณ 3,100 ล้ านบาท
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้ คา่ เช่าช่วงสาหรับสิทธิการเช่าที่ดิน ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสาหรับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
 บริ ษัทฯ โดยบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ซึ่งจะได้ รับการแต่งตังจากทรั
้
สต์ให้ เป็ นผู้บริ หารสินทรัพย์
ดังกล่าว จะได้ รับค่าบริ หารจัดการสินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต
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9.2 การจองซื ้อหน่วยทรัสต์
 เพิ่มแหล่งรายได้ ของบริ ษัทฯ จากการเข้ าลงทุนในทรัสต์ที่เป็ นเจ้ าของสินทรัพย์ต่างๆ ที่มี ศกั ยภาพในการ
สร้ างรายได้ คา่ เช่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในทรัสต์
 การจองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ โ ดยบริ ษั ท ฯ ครั ง้ นี ้ อาจช่ ว ยสนับ สนุน ให้ ก ารออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เป็ นผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
10. เงื่อนไขในการเข้ าทารายการ
การให้ เช่าช่วงสิทธิ การเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และการจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินอื่นๆ ของสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ให้ แก่ทรัสต์ และการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว จะขึ ้นอยู่กับ
เงื่อนไขดังนี ้
 เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาให้ เช่าช่วงสินทรัพย์ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ สัญญาตกลงกระทาการ และสัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องระหว่างบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด และทรัสตี ้ซึ่งกระทาในนามทรัสต์ และเพื่อประโยชน์
ของทรัสต์ สาเร็ จครบถ้ วน
 บริ ษัทที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังและได้
้
รับความเห็นชอบให้ จัดการ
ทรัสต์จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป และ
 มีการจดทะเบียนกองสินทรัพย์เป็ นทรัสต์
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และการจาหน่ายไปซึ่ง กรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินอื่นๆ ของสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ให้ แก่ทรัสต์ และการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ดงั กล่าว มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ จะได้ รับเงินสดจาก
การขายสิน ทรั พ ย์ ท าให้ สามารถน ามาช าระหนี ้ เป็ นการลดดอกเบี ย้ จ่ าย และมี เงิ น ทุน ในการด าเนิ นโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการใหม่ๆ นอกจากนี ้ ยังมีเงินนาไปจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ อีกทัง้ บริ ษัทฯ สามารถรับรู้
รายได้ คา่ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดนิ ดังกล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า และมีรายได้ เพิ่มเติมในอนาคตจากการที่บริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ รับบริ หารจัดการสินทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ทรัสต์ รวมถึงมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุ นในทรัสต์
ในอนาคต
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่ มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ท่ า นใดที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
13. การประชุมผู้ถอื หุ้น : การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 พร้ อมกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย 5 วันทาการ ก่อนจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
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สารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 : สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
1. ข้ อความกล่ าวถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ถู อื หุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที่
อาจทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง
2. ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
(1) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินอิสระ
ชื่อบริษัท
บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ประเมินสินทรัพย์
ของ KLAND)
บริ ษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด (ผู้ประเมินสินทรัพย์
ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ที่จะจาหน่ายให้ แก่ทรัสต์)

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

-ไม่มี-

ยินยอม

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

(2) คุณสมบัติของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ชื่อบริษัท
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด

-ไม่มี-

3. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบันของบริษัทฯ (ถ้ ามี)
- ไม่มี 4. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดาเนินการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ถกู ฟ้ องร้ องในคดีตา่ งๆ ที่มีสาระสาคัญดังนี ้
(1) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคฟ้ องร้ องบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งให้ ชาระคืนเงินมัดจาจานวน
ประมาณ 9 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันร่ วมกันโฆษณาประกาศชักชวนประชาชน
ทัว่ ไปให้ มาซื ้อห้ องชุดในโครงการของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวได้ รับเงินมัดจาจาก
ลูกค้ าของโครงการแต่ไม่สามารถก่อสร้ างและโอนกรรมสิท ธิ์ ห้องชุด ให้ แก่ลูก ค้ าได้ โดยขณะนีค้ ดียังอยู่ใ น
ระหว่างการพิจารณาของศาลชันต้
้ น
(2) ลูกค้ าของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่งได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันแห่ งนัน้ ให้ ร่วมกันชาระ
ค่าเสียหายจานวนประมาณ 9 ล้ านบาท เนื่องจากลูกค้ าดังกล่าวได้ ชาระเงินมัดจาสาหรับอาคารในโครงการ
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน แต่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้ างอาคารและส่งมอบห้ องชุดให้ แก่
ลูกค้ าดังกล่าวได้ โดยศาลอุทธรณ์ มีคาพิพากษาให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดชาระเงินพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
โดยให้ ดอกเบี ้ยบางส่วนคานวณจากวันสุดท้ ายที่ลกู ค้ าของโครงการได้ ชาระเงินและบางส่วนคานวณจากวันที่
ลูกค้ าของโครงการยื่นฟ้ องศาลจนถึงวันที่ได้ รับชาระเงิน บริ ษัทฯ ได้ ยื่นอุทธรณ์ คดั ค้ านคาพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ ขณะนี ้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา
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(3) บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สินของโครงการพัฒนาในอดีตที่บริ ษัทฯ เคยแพ้ คดีความในงบการเงิน ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 จานวน 80 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2556: 79 ล้ านบาท) ผู้บริ หารเชื่อว่ามีความเป็ นไป
ได้ คอ่ นข้ างแน่ที่หนี ้สินดังกล่าวจะเกิดขึ ้น เนื่องจากมีลกู ค้ าส่วนที่เหลือของโครงการเดียวกันได้ ทยอยยื่นอุทธรณ์
ในสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเพิ่มขึ ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ ตังประมาณการหนี
้
้สินตามที่กล่าวไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 16 (ก) (ข) และ (ค) พิจารณาจากเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
รวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนเงิน 100 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2556: 102 ล้ านบาท)
(4) บริ ษั ทฯ ในฐานะโจทก์ มีค ดีฟ้องร้ องกับกรมสรรพากรและได้ ยื่น ฟ้ องต่อ ศาลภาษี อ ากรกลางเมื่อ วัน ที่ 14
กันยายน 2554 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษี อากรกลางได้ พิพากษาสนับสนุนกรมสรรพากร บริ ษัทฯ ได้
ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกาและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกประมาณการหนี ้สิน
สาหรับคดีดงั กล่าวจานวน 76.63 ล้ านบาท
5. ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นทัง้ ทางตรง หรือทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ในปี 2556 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริ หารและผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไป ดังนี ้
มูลค่ ารายการ มูลค่ ารายการ
บุคคลที่อาจ
ความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ปี 2556
ม.ค.-มิ.ย. 2557
มีความขัดแย้ ง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

บจก.อาคเนย์ แคปปิ ตอล
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
บจก. นอร์ ท สาธร โฮเต็ล

บมจ.อาคเนย์ประกันชีวติ
บมจ.เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์

มีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการ
ร่วมกัน
บริ ษัทร่วมของ
บริ ษัทฯ
มีกรรมการ
ร่วมกัน
มีกรรมการ
ร่วมกัน

การใช้ บริ การด้ านงานประกันภัย

0.35

0.27

การใช้ บริ การด้ านงานประกันภัย

4.13

1.24

การใช้ บริ การเช่าอุปกรณ์

2.30

1.04

229.35

249.20

14.89
41.96
0.43

8.67
50.63
0.54

-

0.12

เงินให้ ก้ ยู ืม โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
MLR-1% ถึง MLR - 0.25%
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
การใช้ บริ หารด้ านงานประกันชีวติ
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด

ส่ วนที่ 2 : สารสนเทศตามข้ อ 20 ของประกาศเกี่ยวโยง
1. ข้ อมูลบริษัทและการดาเนินธุรกิจโดยสรุ ป
1.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัทฯ ก่อตังเมื
้ ่อปี 2521 มีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน
2537 ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2555 UVได้ รับอนุมตั ิจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ให้ เข้ าทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ โดยสมัครใจ ซึ่งภายหลังเสร็ จสิ ้นการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดย
สมัครใจ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 UV เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นบริ ษัทฯ รวมจานวน
ทังสิ
้ ้น 574,369,645 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.64 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ
ขณะนัน้ และถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (GOLD-W1) จานวน 235,478,220 หน่วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จานวน 16,382,133,790 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 1,638,213,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท และมี ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน
16,380,190,030 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัทย่ อย
บจ. บ้ านฉางเอสเตท
บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน
บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์
บจ. โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ )
บจ. นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้
บจ. ริ ทซ์ วิลเลจ
บจ. โกลเด้ น แลนด์ โปโล
บจ. แกรนด์ พาราไดส์ พร็ อพ
เพอร์ ตี ้
บจ. โกลเด้ น พร็ อพเพอร์ ตี ้
เซอร์ วิสเซส
บจ. โกลเด้ น แฮบิเทชัน่
บจ. สาธรทอง
บจ. สาธรทรัพย์สนิ
บจ. วอคเกอร์ โฮมส์
บจ.โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์
บจ.เอ็มเอสจีแอล พร็ อพเพอร์ ตี ้
(ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บจ.โกลเด้ น แลนด์ โปโล)
บจ.แกรนด์ เมย์แฟร์
(ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน
บจ. โกลเด้ น แลนด์ (เมย์แฟร์ ))
บริษัทร่ วม
บจ. นอร์ ท สาทร โฮเต็ล
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โกลด์

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

มูลค่ าที่
ตราไว้
(บาท/
หุ้น)

จานวนหุ้นที่
ออกและ
จาหน่ ายได้ แล้ ว
(หุ้น)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)

30,000,000

100

300,000

100.00

475,000,000

100

4,750,000

100.00

550,000,000

10

55,000,000

100.00

11,000,000
638,600,000

10
10

1,100,000
63,860,000

100.00
100.00

100,000,000

10

10,000,000

100.00

1,000,000

10

100,000

100.00

1,000,000

10

100,000

100.00

1,000,000

10

100,000

100.00

5,000,000

10

500,000

100.00

220,000,000

10

22,000,000

100.00

245,000,000
1,000,000

10
10

24,500,000
100,000

60.00
50.00

50,000,000

10

5,000,000

50.00

100,000

10

10,000

100.00

ให้ เช่าอาคารพักอาศัย

15,000,000

10

1,500,000

100.00

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
ขายหรื อให้ เช่า

1,100,000,000

100

11,000,000

20.00

2,060,000,000

10

206,000,000

33.00

ประเภทธุรกิจ

พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และ
อาคารสานักงาน
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
การลงทุน
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์และ
อาคารสานักงาน
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
บริ การการบริ หาร
อสังหา ริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
ให้ เช่าอาคารพักอาศัย
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ การ
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และการพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ สาหรับโครงการที่อยู่อาศัย บริ ษัทฯ
จะพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยแนวราบเป็ นบ้ านเดีย่ วและทาวน์เฮาส์ในพื ้นที่เขตกรุงเทพฯ ชันในและชั
้
นนอก
้
เช่น
บางนา วัชรพล พระราม 2 สุขมุ วิท ปิ่ นเกล้ า รัตนาธิเบศร์ สุขสวัสดิ์ เกษตรนวมินทร์ แจ้ งวัฒนะ เป็ นต้ น โดย
เบื ้องต้ นจะพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยภายใต้ 3 แบรนด์หลัก ได้ แก่
 โกลเด้ น วิลเลจ โครงการบ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด ภายใต้ แนวคิดบ้ า นที่เน้ นประโยชน์ ใช้ สอยเป็ นหลัก
ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุม่ ครอบครัวขนาดกลางรวมถึงครอบครัวขยายที่มองหาบ้ านหลังที่ 2 ราคาเริ่ มต้ น
ที่ 3.5 - 10 ล้ านบาท
 โกลเด้ น ทาวน์ โครงการทาวน์เฮาส์ ภายใต้ แนวคิดบ้ านสนองตอบไลฟ์ สไตล์ชีวิตเมือง โดยโครงการมี
ลักษณะเป็ นทาวน์เฮาส์ขนาด 2 - 3 ชัน้ เจาะกลุม่ วัยทางานตอนต้ น -กลาง ซึ่งเป็ นคนรุ่ นใหม่ เริ่ มต้ นมี
ครอบครัว ราคาเริ่ มต้ นที่ 1.9 - 5 ล้ านบาท
 โกลเด้ น อเวนิว ภายใต้ แนวคิดชุมชนคุณภาพ ซึง่ จะมีทาวน์เฮาส์และบ้ านเดี่ยวรวมในโครงการเดียวกัน
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ที่เปิ ด
ดาเนินการ ดังนี ้
ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการที่อยู่อาศัย
โครงการ
ตังอยู
้ บ่ นถนนกัลปพฤกษ์ มีพื ้นที่รวม 132-0-95 ไร่ 272 ยูนิต การออกแบบโครงการเป็ นวิลล่าสไตล์
โกลเด้ น เลเจนด์
เมดิเตอร์ เรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ล้ านบาท ปั จจุบนั ขายหมดปิ ดโครงการ แล้ ว
เฟส1-3
โครงการ
ตังอยู
้ ่บนถนนพระรามเก้ าด้ านตะวันออกของกรุ งเทพ ซึ่งสามารถเข้ าถึงได้ โดยสะดวกจากถนน
โกลเด้ น นครา
มอเตอร์ เวย์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟแอร์ พอร์ ตลิงค์สถานีบ้านทับช้ าง มีพื ้นที่รวม 106-1-35.1 ไร่
เฟส 1
247 ยูนิต ราคาขายประมาณ 8.64–14.00ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่าขายใน
โครงการจานวน 1 ยูนิต คาดว่าจะปิ ดโครงการได้ ภายในปี 2557นี ้
โครงการ
ตังอยู
้ ่ด้านตะวันออกของกรุ งเทพ ใกล้ ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและถนนบางนา-ตราด มี
แกรนด์ โมนาโค
พื ้นที่รวม 64-1-41.9 ไร่ 181 ยูนิต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ล้ านบาท ปั จจุบนั ขายหมดปิ ด
เฟส 1
โครงการแล้ ว
โครงการ
ตังอยู
้ ่ที่ตาบลบ้ านฉาง อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง เป็ นโครงการที่รวมการพัฒนาอาคารชุดพัก
โกลเด้ น วิลเลจ
อาศัย บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารพาณิชย์ไว้ ในบริ เวณเดียวกัน มีพื ้นที่รวม 84-1-53 ไร่ 377
ยูนิต ราคาขายประมาณ 0.4 – 1.4 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่าขายใน
โครงการจานวน 165 ยูนิต ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ หยุดการดาเนินการ และเปิ ดประมูลขายโครงการ
ออกไป คาดว่าจะขายได้ ภายในปี 2558
โครงการ
โครงการตังอยู
้ ่บน ซอยสุขาประชาสรรค์ 3ถนนติวานนท์ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี
โกลเด้ น อเวนิว
โดยมีพื ้นที่รวม 51-2-95.3 ไร่ 418 ยูนิตแบ่งเป็ นบ้ านเดี่ยว-บ้ านแฝด 97 ยูนิต และทาวน์โฮม 321 ยู
แจ้ งวัฒนะ – ติวานนท์ นิต ราคาขายเฉลี่ย 3.2ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน
242 ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 78 มีจานวนยูนิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
245 ยูนิต
โครงการ
โครงการบ้ านเดี่ยว ตังอยู
้ บ่ นถนนกิ่งแก้ วตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ โดยมีพื ้นที่
โกลเด้ น วิลเลจ
รวม 40 – 1 – 20.80 ไร่ รวม 186 ยูนิตราคาขายเฉลีย่ 5.8 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อ
บางนา – กิ่งแก้ ว
ที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน 113 ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 63
มีจานวนยูนิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 75 ยูนิต
โครงการ
โครงการบ้ านเดี่ยว ตังอยู
้ ่บนถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุ งเทพ โดยมีพื ้นที่
โกลเด้ น เลเจนด์
รวม 10 – 0 – 27.5 ไร่ รวม 17 ยูนิตราคาขายเฉลี่ย 25.2 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อ
สาทร – กัลปพฤกษ์
ที่ดินเปล่าขายในโครงการจานวน 13ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 38 มี
(เฟส 4)
จานวนยูนิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 11 ยูนิต
47

เอกสารแนบ 3
ชื่อโครงการ
โครงการ
โกลเด้ น เพรสทีจ
วัชรพล – สุขาภิบาล 5

รายละเอียดโครงการ
โครงการบ้ านเดี่ยว ตังอยู
้ บ่ นถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ โดยมีพื ้นที่รวม 39
– 0 - 95.4 ไร่ รวม 161 ยูนิตราคาขายเฉลีย่ 8.8 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านและ/หรื อที่ดินเปล่า
ขายในโครงการจานวน 134ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 27 มีจานวนยู
นิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 15 ยูนิต
โครงการ
โครงการทาวน์โฮม ตังอยู
้ ่บนถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุ งเทพ โดยมีพื ้นที่รวม
โกลเด้ น ทาวน์
32-1-76 ไร่ รวม 281 ยูนิตราคาขายประมาณ 3.02 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านในโครงการ
วัชรพล – สุขาภิบาล 5 จานวน 281ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 34 มีจานวนยูนิตที่ก่อสร้ าง
แล้ วเสร็ จ 37 ยูนิต (ยังไม่เปิ ดขาย)
โครงการ
โครงการทาวน์โฮม ตังอยู
้ บ่ นถนนบางกรวย-ไทรน้ อย อาเภอบางบัวทอง นนทบุรี โดยมีพื ้นที่รวม 19โกลเด้ น ทาวน์
3-12 ไร่ รวม 210 ยูนิตราคาขายเฉลีย่ 2.9 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านในโครงการจานวน 122ยู
รัตนาธิเบศร์ – สถานี นิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 51 มีจานวนยูนิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 34 ยู
รถไฟฟ้ าบางพลู
นิต
โครงการ
โครงการทาวน์โฮม ตังอยู
้ ่บนซอยลาดปลาเค้ า 72 ถนนลาดปลาเค้ า แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน
โกลเด้ น ทาวน์
กรุ งเทพ โดยมีพื ้นที่รวม 6 – 3 - 00 ไร่ รวม 63 ยูนิตราคาขายเฉลี่ย 3.7 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือ
เกษตร – ลาดปลาเค้ า บ้ านในโครงการจานวน 27 ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 71 มีจานวนยู
นิตที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 45 ยูนิต
โครงการ
โครงการทาวน์โฮม ตังอยู
้ บ่ นถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ตาบลบางกรวย อาเภอบางใหญ่ นนทบุรีโดยมี
โกลเด้ น ทาวน์
พื ้นที่รวม 41 – 3 - 20 ไร่ รวม 415 ยูนิตราคาขายเฉลี่ย 3.1 ล้ านบาท ปั จจุบนั คงเหลือบ้ านใน
ปิ่ นเกล้ า – จรัญสนิท โครงการจานวน 226ยูนิตโดยมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างประมาณร้ อยละ 65 มีจานวนยูนิตที่
วงศ์
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 195 ยูนิต
โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์
โครงการดิ แอสคอท
โครงการตังอยู
้ ่ในเขต CBD (Central Business District) เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมและโรงแรม ที่
สาทร แบงคอก และ
ทันสมัย สูง 35 ชัน้ จานวน 177 ยูนิต อยูใ่ กล้ ยา่ นธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า
สกาย วิลล่าส์
ช่องนนทรี บริ หารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ ป จากัด ที่เป็ นผู้นาในการบริ การจัดการโรงแรมและที่
พักอาศัยชันน
้ าจากประเทศสิงคโปร์ โดยบริ เวณพื ้นที่ระหว่างชัน้ 21 ถึง 35 เป็ นที่ตงของสกาย
ั้
วิล
ล่าส์ ซึง่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่หรูหราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ ที่มีชื่อเสียง
โครงการเมย์แฟร์
เมย์แฟร์ แมริ ออทถูกออกแบบให้ เป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ที่หรูหราที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุ งเทพฯ โดย
แมริ ออท เอ็กเซคคิวทีฟ ตัวอาคารสูง 25 ชันซึ
้ ง่ ปั จจุบนั ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริ ษัทได้ ขายสิทธิ
อพาร์ ทเม้ นท์
การเช่าของอาคารดังกล่าวให้ แก่กองทุนโกลด์พร็ อพเพอร์ ตี ้ฟั นด์(บริ ษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3)
ตัว อาคารประกอบด้ ว ยห้ องพัก จ านวน 164 ห้ อง ห้ องพัก มีข นาดตัง้ แต่ 1-3 ห้ อ งนอน บริ ห าร
โครงการโดยแมริ ออท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่งเป็ นบริ ษัทบริ หารงานด้ านการโรงแรมชันน
้ าของโลก
โครงการตังอยู
้ ใ่ จกลางซอยหลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส และใกล้ สวมลุมพินี
โครงการโกลเด้ นแลนด์ โครงการโกลเด้ นแลนด์ บิวดิ ้ง มีพื ้นที่ให้ เช่าทังหมดประมาณ
้
11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชัน้
บิวดิ ้ง
และใต้ ดิน 1 ชัน้ อาคารตัง้ อยู่ใกล้ กับย่านช้ อปปิ ้งใจกลางเมืองและโรงแรมที่สาคัญ เช่น Central
World เกษรพลาซ่า เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรม
อินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจากนี ้ สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้ า บีทีเอส สถานีราชดาริ และ
สถานีชิดลม โดยอาคารได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถมีความยืดหยุน่ ในการจัดพื ้นที่ เพื่อตอบรับ
ความต้ องการของผู้เช่าอาคาร
โครงการ พานอรามา พานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอสีคิ ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็ นรี สอร์ ทเพื่อการ
กอล์ฟ แอนด์ คันทรี
พักผ่อนและอยูอ่ าศัยท่ามกลางทิวทัศน์เชิงเขาอันสวยงาม มีเนื ้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้ วย
คลับ
สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม รายล้ อมด้ วยเนินเขาสูง และนา้ ตกตามธรรมชาติ ที่ดิน จัดสรร
คอนโดมิเนียม บ้ านเดี่ยว โรงเรี ยนฝึ กหัดกอล์ฟ สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ สวนป่ า พร้ อมด้ วยอาคาร
สโมสรอันกว้ างใหญ่ ร้ านค้ า ห้ องสัมมนา และยังมีพื ้นที่สาหรับพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการสาทร สแควร์ * โครงการเป็ นอาคารสานักงานสูง 39 ชัน้ (ในการนับไม่ระบุชนั ้ 13 ดังนันจ
้ านวนชันที
้ ่ระบุตามการนับ
จึงมี 40 ชัน้ ) มีพื ้นที่เช่ากว่า 74,000 ตารางเมตร ตังอยู
้ ่ในย่านธุรกิจที่สาคัญ ซึ่งเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สามารถเข้ าถึงอาคารได้ โดยทางเชื่อมจากสถานี
รถไฟฟ้ าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื ้นที่เช่าใน
แต่ละชันที
้ ่เป็ นพื ้นที่เปิ ดโล่งไม่มีเสาทาให้ มีความยืดหยุน่ ในการจัดพื ้นที่สานักงาน
โครงการ เอฟ วาย ไอ โครงการตังอยู
้ ต่ รงข้ ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้ าง
เซ็นเตอร์ (FYI Center) บนเนือ้ ที่ ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง้ อยู่ต รงหัวมุม ถนนพระราม 4 ตัดกับ ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ใกล้ สถานี
รถไฟฟ้ าใต้ ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยโครงการจะพัฒนาเป็ นพื ้นที่สานักงานและ
โรงแรม มีกาหนดการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณปี 2560
โครงการดับบลิว โฮเต็ล โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก ตังอยู
้ ่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็ นโรงแรมหรู ที่มี
แบงคอก
ห้ องพักจานวน 403 ห้ อง พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทัง้
ทางรถยนต์ และรถไฟฟ้ าบีทีเอส โดยโรงแรมได้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการแล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2555

หมายเหตุ * สินทรัพย์ที่จะจาหน่ายให้ แก่ทรัสต์

โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ปี 2554-2556 และเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2557 มีดงั นี ้
2554
2555
2556
ม.ค.- มิ.ย. 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ :
- โครงการบ้ านเดีย่ ว
491.36
43.0 842.00 50.1
622.23 39.0
812.18 51.11
- โครงการอาคารชุด
87.19
7.6
3.88
0.2
- โครงการอื่นๆ
4.27
0.4
รายได้ จากการเช่ าและบริการ:
- เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
355.66
31.1 396.04 23.6
409.02 25.7
169.45 10.66
- อาคารสานักงานให้ เช่า
61.84
5.4 347.07 20.7
486.12 30.5
268.97 16.93
- อื่นๆ
53.49
4.7
31.65
1.9
25.82
1.6
70.20
0.64
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ:
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ
22.37
2.0
22.76
1.3
22.17
1.4
9.92
0.63
แอนด์ คันทรี คลับ
รายได้ อ่ ืน:
- รายได้ จากเงินลงทุน
35.39
3.1
23.38
1.4
14.15
0.9
8.55
0.54
- รายได้ จากค่าบริ หารโครงการ
14.40
1.2
5.81
0.3
8.25
0.5
- รายได้ อื่นๆ
17.89
1.5
8.30
0.5
6.11
0.4
309.74 19.49
รวม
1,143.86 100.0 1,680.89 100.0 1,593.87 100.0 1,589.01 100.00
2. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
ประธานกรรมการ
2. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธานกรรมการ
3. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
4. นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ
5. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
กรรมการ
6. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการและประธานอานวยการ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร นายธนพล ศิริธน
ชัย และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ โดยกรรมการสองในสีค่ นลงนามและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะผู้บริ หารของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานอานวยการ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
นายแสนผิน สุขี
กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยูอ่ าศัย
นายกาพล ปุญโสณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
นายวิทวัส คุตตะเทพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด มี
รายละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
%
1. บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
912,829,675
55.73
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED
284,553,695
17.36
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
84,260,523
5.14
4. กองทุนเปิ ด บัวหลวงโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการเลี ้ยงชีพ
14,821,500
0.90
5. กองทุนเปิ ด บัวหลวงโครงสร้ างพื ้นฐาน
9,106,100
0.56
6. นาย สนิท ดุษฎีโหนด
6,578,800
0.40
7. นายบุญเกียรติ เอื ้อสุดกิจ
5,593,200
0.34
8. นายวิโรจน์ จิระพงษ์ ตระกูล
5,501,500
0.34
9. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
4,865,700
0.30
10. นางสุดใจ วุฒศิ กั ดิศ์ ิลป์
4,550,000
0.28
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 (วันที่ 30 ตุลาคม 2557)
3. รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด
ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 5 ของสารสนเทศฉบับนี ้
4. สรุ ปงบการเงิน และการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และงบการเงิน
สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทานจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
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ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี บัญชี 2554 – 2556
และงวด 6 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
2554
2555
2556
30 มิ.ย.2557
จากัด (มหาชน)
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
819.54
219.05
163.96
252.06
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากประจา
84.31
113.99
39.58
40.02
ลูกหนี ้การค้ า
43.65
117.92
120.73
93.27
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
171.06
196.24
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
1,034.86
656.30
1,883.63
3,425.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
98.60
81.29
73.68
103.73
สินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพือ่ ขาย
50.95
29.95
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
2,252.03
1,384.78
2,332.53
3,944.60
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกัน
8.55
6.51
5.58
24.17
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
421.09
371.31
271.35
240.60
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
174.73
203.24
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเพื่อขาย
149.01
149.01
154.58
148.75
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
6,068.64
6,429.06
6,212.60
5,411.90
สิทธิการเช่า
2,002.12
1,521.52
1,489.24
1,448.24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,656.04
1,691.87
1,787.25
1,830.01
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
52.23
48.41
55.13
53.54
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
27.43
20.55
20.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
73.24
66.97
76.03
309.78
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
10,430.92
10,312.09 10,247.01
9,690.53
รวมสินทรัพย์
12,682.95
11,696.87 12,579.54 13,635.14
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
4.06
1.82
865.63
350.00
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
230.67
39.60
132.37
169.85
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ กาหนดชาระ
508.81
1,342.94
242.74
533.70
ภายในหนึง่ ปี
รายได้ รอตัดบัญชีที่ถงึ กาหนดภายในหนึง่ ปี
29.92
29.92
29.92
29.92
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
975.26
479.07
403.87
374.12
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
1,748.72
1,893.34
1,674.52
1,457.59
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2,871.38
1,971.59
3,022.54
2,859.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
252.13
262.21
273.41
273.41
รายได้ รอตัดบัญชี
828.80
798.89
769.16
754.06
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
206.10
204.00
197.30
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งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2554
22.85
26.61
237.30
4,239.08
5,987.80
16,382.13
11,341.48
(3,810.72)
(668.59)
6,862.17
(167.02)
6,695.15
12,682.95

งบการเงินรวม
2555
2556
30 มิ.ย.2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
23.94
16.26
16.28
156.44
206.14
210.69
444.51
526.63
533.54
3,863.67
5,018.15
4,844.55
5,757.02
6,692.67
6,302.14
16,382.13
11,341.48
(3,810.72)
(1,369.65)
6,161.11
(221.26)
5,939.85
11,696.87

16,382.13
12,678.71
(4,746.78)
(1,800.08)
6,131.86
(244.99)
5,886.87
12,579.54

16,382.13
16,380.19
(7,337.81)
(1,457.14)
7,585.24
(252.24)
7,333.00
13,635.14

งบแสดงผลการดาเนินงาน (หน่ วย : ล้ านบาท)
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2554
2555
2556
ม.ค.–มิ.ย.2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
582.82
845.88
622.23
812.18
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
470.99
774.76
920.96
448.62
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
22.37
22.76
22.17
9.92
รายได้ คา่ การจัดการ
14.40
5.81
8.25
รายได้ จากการลงทุน
35.39
23.37
14.15
8.55
รายได้ อื่น
17.90
8.30
6.11
309.74*
รวมรายได้
1,143.86
1,680.89
1,593.87
1,589.01
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
383.81
636.39
483.54
542.76
ต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การ
372.40
578.29
621.08
286.49
ต้ นทุนกิจการสนามกอล์ฟ
10.79
11.60
12.50
6.62
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
61.43
73.45
45.18
87.71
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
420.09
686.41
561.34
229.25
ต้ นทุนทางการเงิน
173.54
286.04
248.81
89.24
รวมค่ าใช้ จ่าย
1,422.07
2,272.19
1,972.43
1,242.07
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
46.08
(1.75)
(68.64)
(13.79)
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(232.14)
(593.05)
(447.21)
333.16
ผลประโยชน์ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้
(21.19)
(27.23)
(6.95)
(0.95)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
(253.33)
(620.27)
(454.15)
332.21
หมายเหตุ * รวมกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพื่อขายจานวน 305.64 ล้ านบาท
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งบกระแสเงินสด (หน่ วย : ล้ านบาท)
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน)

2554
93.00
(1,499.91)
1,861.66
454.75

2554

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.29
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
25.45
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
14.14
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
0.34
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
1,058.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
2.06
ระยะเวลาการชาระหนี ้โดยเฉลีย่ (วัน)
174.56
Cash Cycle (วัน)
898.39
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
28.73%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
(16.02%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
(21.51%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(3.72%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
(1.95%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
(5.95%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.10
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.87
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
(0.60)

งบการเงินรวม
2555
2556 ม.ค.–มิ.ย.2557
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
(83.79)
(991.14)
(1,484.11)
(190.33)
(87.53)
965.23
(326.37)
1,023.58
606.98
(600.49)
(55.09)
88.10
งบการเงินรวม
2555
2556
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )

ม.ค.–มิ.ย.2557

0.73
0.24
(0.05)
18.98
18.97
0.75
478.33
4.71
76.47
420.83

1.39
0.19
(0.56)
13.12
27.44
0.38
945.51
5.62
64.02
908.93

2.71
0.26
(0.95)
23.75
15.16
0.41
880.37
7.18
50.11
845.41

25.38%
(20.86%)
(34.46%)
(8.79%)

28.64%
(10.11%)
(27.50%)
(7.00%)

34.22%
9.28%
26.75%
9.91%

(4.64%)
(18.70%)
0.14

(3.55%)
(10.81%)
0.13

5.19%
52.79%
0.24

0.93
(1.07)

1.09
(0.52)

0.83
4.89
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 583 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 327 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 36 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการบ้ านจัดสรร ซึง่ อยูใ่ นช่วงปลายโครงการ
ของโครงการโกลเด้ น เลเจนด์ โครงการโกลเด้ นนครา และโครงการแกรนด์ โมนาโค ประกอบกับภาวะอุทกภัยในเขตพื ้นที่
กรุ งเทพ ท าให้ มีก ารชะลองานก่อ สร้ างและการโอนบ้ า นในช่ว งปลายปี ในปี 2555 บริ ษั ทฯ มี ร ายได้ จ ากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ จานวน 846 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 263 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ ้นของการโอนกรรมสิทธิ์โครงการโกลเด้ น เฮอริ เทจ เฟส 2 และโครงการแกรนด์ โมนาโค เฟส 1 สาหรับปี 2556
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 622 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 224 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้ านจัดสรรเก่า และบริ ษัทยังไม่สามารถรับรู้ รายได้
จากการขายในโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้
จากการขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 812 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 515 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 173 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการบ้ านจัดสรรที่พฒ
ั นาใหม่จานวน 3 โครงการ ที่บริ ษัท
ฯ เริ่ มพัฒนามาตังแต่
้ กลางปี 2556
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจานวน 471 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 44 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 10 เป็ นผลจากความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวต่อการเมืองไทย ประกอบกับการฟื น้ ตัวของการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ทาให้ อตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ที่มีภาวะอุทกภัยในเขตรอบนอก
ของกรุ งเทพในปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุ งงบการเงินสาหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทาให้ รายได้
จากการให้ เช่าและบริ การจากเดิม 713 ล้ านบาท เป็ น 775 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 304
ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 65 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การของโครงการ อาคาร
สานักงานสาทร สแควร์ สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจานวน 921 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน จานวน 146 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
ของโครงการ อาคารสานักงานสาทร สแควร์ สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้
เช่าและบริ การจานวน 449 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 2
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 22 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน เพียงจานวน 0.85 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 4 ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 23 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จานวน 0.39
ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 2 สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจานวน 22 ล้ านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จานวน 0.59 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 3 สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
กิจการสนามกอล์ฟจานวน 10 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลง
ร้ อยละ 16
โดยอัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ ตังแต่
้ ปี 2554 – 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 มีดงั นี ้
อัตรากาไรขัน้ ต้ น
ธุรกิจ
ปี 2554
ปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่ )
ปี 2556
ม.ค.–มิ.ย. 57
การขายอสังหาริมทรัพย์
34%
24%
22%
33%
การให้ เช่าและบริ การ
21%
25%
33%
36%
กิจการสนามกอล์ฟ
52%
49%
44%
33%
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ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 384 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของรายได้ ซึ่งต้ นทุนดังกล่าวรวม
การกลับรายการการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 8 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ โดยรวมอัตราส่วนต้ นทุนต่อ
รายได้ ลดลง เป็ นเพราะต้ นทุนค่าก่อสร้ างลดลง ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 636 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 75 ของรายได้ ซึง่ ต้ นทุนดังกล่าวรวมการกลับรายการการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 12 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อย
ละ 1 ของรายได้ แต่อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ งระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการบ้ านจัดสรรเพิ่มขึ ้น สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 484 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78
ของรายได้ แต่อตั ราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีต้นทุนในการปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคของโครงการบ้ าน
จัดสรรเพิ่มขึ ้น สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จานวน 543 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67 ของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2556 ที่ร้อยละ 77 ซึ่ง
เป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากโครงการใหม่ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงกว่าโครงการเดิม
ต้ นทุนจากการให้ เช่ าและบริการ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน 372 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของรายได้ อัตราส่วนเพิ่มขึ ้นจากปี
2553 เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การ สาหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวเริ่ มให้ บริ การตังแต่
้ ปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน 578 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 81 ของรายได้ อัตราส่วนเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผลจากต้ นทุนของโครงการ อาคารสานักงาน
สาทร สแควร์ ทังนี
้ ้ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน บริ ษัทเริ่ มรับรู้ต้นทุนดังกล่าวโดยเฉพาะค่าเสือ่ มราคาและค่าเช่าที่ดนิ ใน
กลางเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและ
บริ การจานวน 621 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67 ของรายได้ และสาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ
มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจานวน 286 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64 ของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี 2556 ที่ร้อยละ 68 อัตราส่วนลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลจากอัตราการให้ เช่าของโครงการ อาคารสานักงาน
สาทร สแควร์ ที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนค่าบริ การเพิ่มขึ ้นเฉพาะส่วนของต้ นทุนแปรผันตามอัตราส่วนการให้ เช่า ต้ นทุนคงที่
และค่าเสือ่ มราคาไม่ได้ ปรับเพิ่มมาก
ต้ นทุนจากกิจการสนามกอล์ ฟ
ในปี 2554 – 2556 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟจานวน 11 ล้ าน
บาท 12 ล้ านบาท 13 ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 48 ร้ อยละ 51 ร้ อยละ 56 และร้ อยละ 67 ของ
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟในแต่ละปี
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายจานวน 61 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17
เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายทางการตลาดลดลง โดยเฉพาะโครงการบ้ านจัดสรรโครงการแกรนด์ โมนาโค และโครงการโกลเด้ น
เฮอริ เทจ เนื่องจากใกล้ จบโครงการ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจานวน 73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
จานวน 12 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการขายของโครงการ อาคาร
สานักงาน สาทร สแควร์ ที่ใช้ จ่ายเป็ นค่านายหน้ าของการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย
จานวน 45 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน 28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 39 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการ
ขายของโครงการ อาคารสานักงาน สาทร สแควร์ ที่จดั หาพนักงานของบริ ษัท ทาหน้ าที่แทน และลดค่านายหน้ าในการจัดหา
ผู้เช่ารายใหม่ สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายจานวน 88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 437 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของภาษี
ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน ตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายบ้ าน และการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการเปิ ดขายโครงการใหม่ในระหว่างงวด
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 420.09 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของรายได้ รวม ลดลงจากปี 2553 จานวน
125.33 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17 เนื่องจากประมาณการประกันค่าเช่าลดลงจานวน 54.91 ล้ านบาท และปรับปรุ ง
ค่าใช้ จ่ายลดลงสาหรับประมาณการหนี ้สินจากคดีความจานวน 23.76 ล้ านบาท ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร 686.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41 ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 266.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 63 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของประมาณการหนี ้สินจากคดีความจานวน 164.88 ล้ านบาท ค่าเผื่อการลดมูลค่า
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สินทรัพย์จานวน 46.35 ล้ านบาท ภาษี โรงเรื อนจานวน 13.86 ล้ านบาท จากการให้ เช่าในอาคารสาทรสแควร์ ที่เพิ่มขึ ้น และ
ภาษี ธุรกิจเฉพาะเป็ นจานวน 8.78 ล้ านบาท เนื่องจากโอนบ้ านและที่ดินมากขึ ้น สาหรับปี 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการ
บริ หาร 561 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของรายได้ รวม ลดลงจากปี 2555 จานวน 125 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของประมาณการหนี ้สินจากคดีความจานวน 101 ล้ านบาท ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
จานวน 40 ล้ านบาท ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ างจานวน 34 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง จากการเลิกใช้ บริ การ
บริ ษัทนายหน้ าในการหาผู้เช่าอาคาร จานวน 14 ล้ านบาท และค่าบริ การดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร
ที่ทยอยส่งมอบให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรดูแลที่บนั ทึกเป็ นค่าซ่อมแซมดูแ ลรักษาลดลงจานวน 17 ล้ านบาท แต่มีการตัง้
สารองหนี ้สงสัยจะสูญในส่วนเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยค้ างรับแก่บริ ษัทร่วมแห่งหนึง่ จานวน 96 ล้ านบาท สาหรับงวด 6 เดือน
สิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 229 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน
จานวน 20 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 เกิดจากเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
จานวน 31 ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมของบริ ษัท และการลดการจ่าย
ค่าจ้ างบริ หารลง 9 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงตามสัดส่วนของกาไรจากการดาเนินธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์ที่ลดจาก
ผลกระทบการท่องเที่ยวที่ซบเซาในครึ่งปี แรก และการลดการตังส
้ ารองความเสียหายจากคดีความ 6 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 174 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 จานวน 54 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มขึ ้นสาหรับโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ เป็ นผลจากบริ ษัทหยุดการรับรู้ ดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าการก่อสร้ าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในปลายไตรมาส 3 ของปี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงินจานวน 286 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 113 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน รวมทังเป็
้ นผลจากการที่บริ ษัทรับรู้ดอกเบี ้ยจ่ายของโครงการอาคารสานักงาน สาทร สแควร์ เป็ นค่าใช้ จ่าย
ขณะที่ปีก่อนบริ ษัทบันทึกดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นต้ นทุนโครงการจนถึงกลางเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จตังแต่
้ กลางเดือนกันยายน 2554 สาหรั บปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 249 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2555 จานวน 37 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็ น
ผลจากการที่บริ ษัทเจรจาขอปรับลดอัตราดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินเดิม และเปลีย่ นแปลงสถาบันการเงินผู้ให้ เงินกู้ไปยัง
ผู้ให้ ก้ ทู ี่ให้ อตั ราดอกเบี ้ยที่ต่ากว่า สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจานวน 89
ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 36 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการลดลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม
รวมถึงการบันทึกส่วนของเงินกู้ยืมใหม่เป็ นส่วนหนึง่ ของต้ นทุนการพัฒนาโครงการ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 253 ล้ านบาท ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังปรับปรุ งตามมาตรฐาน
การบัญชีใหม่จานวน 620 ล้ านบาท (ตามรายงานเดิม 667 ล้ านบาท) และในปี 2556 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน
454 ล้ านบาท สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 332 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 495 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 304 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 โดยบริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 27 เพิ่มขึ ้น
จากติดลบร้ อยละ 20 สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า จากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขาย ประกอบกับการควบคุม
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ปี 2555 ผลกระทบจากการปรับปรุ งงบการเงินสาหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์รวม 11,697 ล้ านบาท (จากเดิม 11,593 ล้ านบาท) โดยผลกระทบหลักปรั บปรุ งเพิ่มในส่วนลูกหนี ้
การค้ า จากการปฏิบตั ิต ามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่ อง ”สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน” แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินปี ก่อนลดลงจานวน 986 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์สว่ นใหญ่ในการพัฒนา
โครงการต่างๆ ดังนี ้
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อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาสุทธิ จานวน 656 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี
ก่อนประมาณ 378.57 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการบ้ านจัดสรร โดยเฉพาะโครงการ
โกลเด้ น เฮอริ เทจ และโครงการ แกรนด์ โมนาโค
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ จานวน 7,999 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
68 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี ก่อน 124 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าโครงการแกรนด์
โมนาโค เฟส 2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สทุ ธิ จานวน 1,692 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม ลดลงสุทธิจากปี
ก่อนประมาณ 36 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดค่าเสือ่ มราคา
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจานวน 600 ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรวมในปี 2555 จานวน 148 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน
19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากการขอคืนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ชาระเกินของบริ ษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,580 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 883 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จานวน 1,227 ล้ านบาทโดยบริ ษัทฯ ได้ ลงทุน
ซื ้อที่ดินเพิ่มใหม่จานวน 5 โครงการ ส่วนสินทรัพย์หลัก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า สินทรัพย์จัดประเภท
เป็ นถือไว้ เพื่อขาย และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ มีจานวน 7,808 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากปี ก่อน 191 ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมลดลง
จานวน 100 ล้ านบาท จากการรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนของบริ ษัทร่วม
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 13,635 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน
3,945 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวน 9,691 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 71 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้ สาเหตุที่มลู ค่าของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2556 จานวน 1,056 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 1,542 ล้ าน
บาท จากการจัดซื ้อที่ดินในโครงการใหม่เพิ่มขึ ้นในระหว่างงวด และการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 234
ล้ านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้ าให้ แก่ผ้ รู ับเหมาหลักในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ ในขณะที่อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ลดลงจานวน 801 ล้ านบาท จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ ใช้ ในการประกอบกิจการหลักของบริ ษัทฯ (ที่ดินบนถนน
รามคาแหงและที่ดินในจังหวังเชียงราย) รวมถึงการจัดประเภทสินทรั พย์ใหม่เป็ นถือไว้ เพื่อขาย
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 5,757 (จากเดิม 5,562.43 ล้ านบาท) โดยผลกระทบหลักปรับปรุ งเพิ่มใน
ส่วนหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 206 ล้ านบาท แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินปี ก่อนหนี ้สินรวม
ลดลงจานวน 231 ล้ านบาท ลดลงเนื่องจากการจ่ายชาระเจ้ าหนี ้การค้ า เงินประกันผลงานผู้รับเหมาสร้ างอาคารสาทร
สแควร์ ที่ครบกาหนดจ่ายคืน เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าลดลงจากการโอนบ้ าน และหนี ้สินหมุนเวียนอื่น และเพิ่มขึ ้นจาก
การประมาณการหนี ้สินจากคดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินรวม 6,693 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 936 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 16 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 1,051 ล้ านบาท เพื่อใช้ สนับสนุนการ
พัฒนาโครงการบ้ านจัดสรร ในส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง จานวน 1,100 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทฯ ใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 865 ล้ านบาท เพื่อจ่ายชาระ โดยให้ สอดคล้ องกับแผนการรับเงิน
จากการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะครบกาหนดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และแผนการจาหน่าย
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในปี 2557 ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามแผน บริ ษัทฯ จะต้ องเจรจาหาแหล่งเงินกู้ระยะ
ยาว เพื่อจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสันนี
้ ้ต่อไป และเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 93 ล้ านบาท ตามการเพิ่มขึ ้นของงานพัฒนาโครงการ
บ้ านและค่าก่อสร้ างบ้ าน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 6,302 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนจานวน 1,458 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23 ของหนี ้สินรวม ในขณะที่หนี ้สินไม่หมุนเวียนมีจานวน 4,845 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77
ของหนี ้สินรวม ซึ่งหนี ้สินรวมที่ลดลงจาก ณ สิ ้นปี 2556 ร้ อยละ 6 หรื อ 391 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการจ่าย
ชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน 516 ล้ านบาท
57
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวน 6,161 ล้ านบาท (จากเดิม 6,251 ล้ านบาท) โดย
ผลกระทบหลักปรับปรุงเพิ่มในส่วนขาดทุนสะสม ซึง่ เป็ นผลสุทธิจากการบันทึกขาดทุนลดลงจากการรับรู้ รายได้ ค่าเช่าเพิ่ม
จากการปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่ อง ”สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน” และขาดทุนเพิ่มขึ ้นจาก
การบันทึกค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี จากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 “ภาษี
เงินได้ ” แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินปี ก่อน ลดลงสุทธิจากปี ก่อน เป็ นจานวน 701 ล้ านบาท อันเป็ นผลจาก
การขาดทุนที่เกิดขึ ้นในปี 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจานวน 6,132 ล้ านบาท ลดลงสุทธิจากปี ก่อน เป็ นจานวน
294 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการขาดทุนที่เกิดขึ ้นในปี นี ้จานวน 430 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
จากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 401 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 7,585 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,453 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24 จาก ณ สิ ้นปี 2556 เนื่องจากมีผลการดาเนินงานที่มีกาไรสุทธิ และผลจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่
จากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1,085 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ปี 2554 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นจานวน 93 ล้ านบาทซึ่งลดลง 290 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า
โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯ มิได้ มีการเปิ ดขายโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรเพิ่มเติมจากเดิมอีกทังกิ
้ จการมุ่งเน้ นไปที่การก่อสร้ างอาคารสานักงานสาทรสแควร์ เพื่อให้ แล้ วเสร็ จและ
พร้ อมให้ ผ้ เู ช่าเข้ าตกแต่งในช่วงปลายปี ด้ านกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปี ที่แล้ วถึง 903 ล้ านบาท โดย
สาเหตุหลักมาจากการเข้ าซื ้อที่ดินที่ตงอาคารแอสคอทเพื
ั้
่อให้ บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของที่ดิน จากเดิมที่บริ ษัทย่อยเป็ นเพียงผู้เช่า
ที่ดิน และการลงทุนก่อสร้ างโครงการอาคารสานักงานสาทรสแควร์ และพระราม 4 รวมถึงบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีเงินสดรับจากการ
ขายที่ดินเปล่าสาหรับโครงการที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นา เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ ้น
จากปี ที่ผา่ นมาเป็ นจานวนเงิน 1,453 ล้ านบาท เนื่องมาจากในปี 2554 บริ ษัทได้ ออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ น
จานวน 504,065,655 หุ้น ที่ราคา 3 บาท ต่อหุ้น และ 1 หุ้นสามัญ คิดเป็ นมูลค่า 1,512 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงาน จานวน 84 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถโอนบ้ าน
ได้ มากขึน้ กว่าปี ก่อน แต่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมยังสูงอยู่ ด้ านเงิ น สดรั บจากธุรกิจให้ เช่าจากโครงการอาคาร
สานักงานสาทร สแควร์ ยงั เป็ นช่วงเริ่ มต้ น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดในการได้ ผ้ เู ช่ายังคงสูงเช่นเดียวกัน รวมทังการจ่
้
ายเงิน
เพื่อยุติคดีความ ด้ านกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน มีจานวน 190 ล้ านบาท เนื่องจากยังคงมีการลงทุนต่อเนื่องใน
โครงการพระรามสี่ สาหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจานวน 326 ล้ านบาท โดยส่วนมากเป็ นการจ่ายชาระ
ดอกเบี ้ย
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดาเนินงาน จานวน 991 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มใน
โครงการบ้ านจัดสรรใหม่จานวน 5 โครงการ ด้ านกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน มีจานวน 88 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในอุปกรณ์ สาหรับงานก่อสร้ างแบบบ้ านใหม่ การปรับปรุ งอาคารให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และลงทุนเพิ่มในลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ สาหรับกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจานวน 1,023 ล้ านบาท
โดยหลักเป็ นการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้นสุทธิ 815 ล้ านบาท และได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวน 424 ล้ านบาท แต่จ่ายชาระดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมไป 227 ล้ านบาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในการดาเนินงานจานวน 1,484
ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ไปในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 1,542 ล้ านบาท และกระแสเงิน
สดได้ มาจากกิจกรรมการลงทุนจานวน 965 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้
เพื่อขายจานวน 1,084 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 94 ล้ านบาท สาหรับกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 607 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับ
จากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1,085 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทฯ มีการจ่ายชาระ
คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสุทธิ 387 ล้ านบาท
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5. ข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่ อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ (ถ้ ามี)
- ไม่มี 6. รายชื่อผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์และธุรกรรมการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อม
อาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และจาหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ แก่ทรัสตีซึ่งกระทาในนาม
ของทรัสต์ และวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิให้ GOLD จองซื ้อหน่วยทรัสต์ มีดงั นี ้
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัทฯ
รายชื่อ
ความสัมพันธ์
จานวนหุ้น
%
1. บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
912,829,675
55.73 เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 ในบริ ษัท เลิศ
รัฐการ จากัด ซึง่ เป็ นผู้ขายสินทรัพย์แก่
ทรัสต์ที่ GOLD ประสงค์จะเข้ าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์
7. การประเมินราคาสินทรัพย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ราคาประเมินสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ของ
บริ ษัทฯ อันได้ แก่ 1) สินทรัพย์ของ KLAND (โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ ซึ่ง KLAND อยู่
ระหว่า งดาเนินโครงการ) 2) สิทธิ การเช่าช่ วงที่ดิ น สิท ธิ การเช่าอาคารสานักงาน สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ และ
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของบริ ษัทย่อยของ UV และ 3) สิทธิการเช่าที่ดิน
พร้ อมอาคารสานักงาน สิง่ ปลูกสร้ าง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาว
เวอร์ ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ในเอกสารแนบ 4
ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษัทฯ แต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จากัด ให้ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในการให้
ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้ าทารายการ
ได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ในครั ง้ นี ้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ของบริ ษัทฯ โดยมี
ความเห็นโดยสรุปดังนี ้
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อหุ้น KLAND
ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้ ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมตั ิ
เนื่องจากการเข้ าทารายการดังกล่าว จะส่งผลให้ GOLD เป็ นผู้ถือหุ้นใน KLAND ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51
ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND และมีอานาจควบคุมใน KLAND ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการประเภทที่อยูอ่ าศัยในแนวราบที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลที่มีศกั ยภาพสูง และสอดคล้ องตาม
แผนธุรกิจของ GOLD อีกทัง้ จากผลการดาเนินงานของ KLAND ในอดีตที่ผ่านมา KLAND มีการเติบโตของรายได้
จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์เดิม และการพัฒนาโครงการใหม่ ทาให้ KLAND สามารถทยอยรับรู้ รายได้
และมีผลกาไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ดังนัน้ การเข้ าลงทุนในหุ้ นสามัญ KLAND ซึ่งปั จจุบนั มีโครงการที่
ดาเนินการอยู่ 5 โครงการ น่าจะทาให้ GOLD ได้ รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนในครัง้ นี ้ นอกจากนี ้
ราคาเสนอซื ้อขายหุ้นสามัญ KLAND ที่ 2.00 บาทต่อหุ้นนัน้ ยังต่ากว่าราคาหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระโดยใช้ วิธีสว่ นลดกระแสเงินสด ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 2.09 – 2.17 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และราคาซื ้อ
ขายหุ้น KLAND ดังกล่าวยังเป็ นราคาเดียวกันสาหรับผู้ถือหุ้น KLAND ทังที
้ ่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ GOLD ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระความเห็นว่า ราคาซื ้อขายหุ้น KLAND ที่ 2.00 บาท
ต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
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รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์กรณีการให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ที่ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิสระมีความเห็ นว่า การเข้ าท ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรลงมติ
อนุมตั ิ เนื่องจากภายหลังการเข้ าทารายการ GOLD และบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด สามารถนาเงินที่ได้ รับไป
ชาระคืนหนี ้สินที่+เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์โครงการสาทร สแควร์ (ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัท นอร์ ท สาธร
เรี ยลตี ้ จากัด มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจานวน 1,798 ล้ านบาทและจาก GOLD จานวน 936 ล้ านบาท) เพื่อให้
GOLD และบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี ้ จากัด สามารถลดต้ นทุนทางการเงิน (ปี 2556 ดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัท นอร์ ท
สาธร เรี ยลตี ้ จากัด เท่ากับ 179 ล้ านบาท) ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ GOLD มีสภาพคล่องทางการเงินโดยรวมดีขึ ้น และ
เพิ่มศักยภาพในการบริ หารกิจการให้ สอดคล้ องตามแผนการขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ๆ
ซึง่ คาดว่าจะทาให้ GOLD มีรายได้ และผลประกอบการดีขึ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อ GOLD และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี ้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนขันต
้ ่าที่คาดว่าจะได้ รับจากการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวในจานวนไม่
ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาทนัน้ อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมตามการประเมินโดยวิธีสว่ นลดกระแสเงินสด ซึ่งอยู่ระหว่าง
5,190 – 5,700 ล้ านบาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ที่ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิสระมีความเห็ นว่า การเข้ าท ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรลงมติ
อนุมตั ิ เนื่องจากการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของ GOLD จะช่วยสนับสนุนให้ การระดมทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้ ยัง เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ GOLD สามารถพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกันและ
ระดมทุนผ่านทรัสต์ได้ ในอนาคต รวมถึงการมีโอกาสสร้ างรายได้ เงินปั นผลรับจากการถือหน่วยทรัสต์ และรายได้
ค่าบริ การจากการเป็ นผู้บริ หารสินทรัพย์ นอกจากนัน้ มูลค่าของสิทธิการเช่าโครงการปาร์ คเวนเชอร์ ที่จะให้ เช่าช่วง
แก่ทรัสต์ ในจานวนไม่ต่ากว่า 2,700 ล้ านบาทนัน้ อยูใ่ นช่วงมูลค่ายุติธรรมตามการประเมินโดยวิธีสว่ นลดกระแสเงิน
สด ซึง่ อยูร่ ะหว่าง 2,460 – 2,710 ล้ านบาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เมื่อพิจารณารวมกับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการ
เช่าโครงการสาทร สแควร์ ตามการประเมินโดยวิธีสว่ นลดกระแสเงิน สด ซึ่งอยู่ระหว่าง 5,190 - 5,700 ล้ านบาท ณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่ารวมทังสองโครงการอยู
้
่ระหว่าง 7,650 – 8,410 ล้ านบาท (โดย
ร้ อยละ 30 ของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิการเช่าทังสองโครงการอยู
้
่ระหว่าง 2,295 – 2,523 ล้ านบาท) และไม่เกิน
จานวน 3,000 ล้ านบาท ที่คณะกรรมการบริ ษัทของ GOLD มีมติให้ เข้ าลงทุน ทังนี
้ ้ มูลค่าสุดท้ ายที่ทรัสต์ จะเสนอซื ้อ
สิทธิการเช่าช่วงของโครงการสาทร สแควร์ และ โครงการปาร์ คเวนเชอร์ นนั ้ จะขึ ้นอยู่กบั ราคาเสนอขายสุดท้ ายของ
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ซึง่ เป็ นไปตามกลไกและความต้ องการของตลาด (Book Building)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ทรัสต์สามารถระดมทุนได้ เป็ นจานวนสูงกว่ามูลค่าขันต
้ ่าที่คณะกรรมการบริ ษัทของแต่ละบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ิไว้ (ไม่ต่ากว่า 5,500 ล้ านบาท สาหรับโครงการสาทร สแควร์ และไม่ต่ากว่า 2,700 ล้ านบาท สาหรับโครงการ
ปาร์ คเวนเชอร์ ) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงินที่ทรัสต์จะได้ รับจากการระดมทุนในครัง้ นี ้ ควรจะมีการปั นส่วน
มูลค่าของโครงการทังสองแห่
้
งอย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามช่วงอัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม (สัดส่วนมูลค่า
โครงการสาทร สแควร์ ต่อโครงการปาร์ ค เวนเชอร์ ) ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.92 -2.32 ต่อ 1.00 เท่า นอกจากนัน้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาจองหน่วยทรัสต์ของทรัสต์มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์มีเกณฑ์การกาหนดราคาเป็ นไปตามกลไกตลาด และราคาที่ GOLD จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะเป็ นราคาตลาด
เช่นเดียวกันกับผู้ลงทุนทัว่ ไป
โดยรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้ าทารายการต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4
ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
10. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การตกลงเข้ าท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ ร ะบุ ถึ ง ความ
สมเหตุ ส มผล และประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อบริ ษั ท ฯ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การตกลงเข้ าท ารายการกั บ
บุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏในข้ อ 12 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการซื ้อหุ้น
KLAND และในข้ อ 11ของสารสนเทศรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการ
เข้ าทาธุรกรรมกับทรัสต์
11. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อข้ างต้ น
ไม่ มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ท่ า นใดที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
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ที่ GOLD 2557/071
ทะเบียนเลขที่ 0107537002273
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ตามที่บริษัทฯ กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10550 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา
14:00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 นัน้
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
1. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 98 อาคารสาทร 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 บ ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อนี ้ ทัง้ นี เ้ พื่อความเรี ย บร้ อยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

ผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้มา
แสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอานวยการ
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
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
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 11 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 รักษาการ ผู้อานวยการ
- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
 2553 – 2556 ที่ปรึกษา
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
- สถาบันสิ่งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2551 – 2553 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 2550 – 2551 กรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557) : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี -
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
63 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 109/2551))
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 - ไม่มี จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 1 ปี 11 เดือน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 - ไม่มี ประสบการณ์
 20 ต.ค. 2555 – 2556
ประธานกรรมการ
- บมจ. ทีโอที
 20 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555 อธิบดีกรมโยธาธิการ
- กระทรวงมหาดไทยและผังเมือง
 13 พ.ย. 2549 - 19 ต.ค. 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัด
- กระทรวงมหาดไทย อุทยั ธานี
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2557) : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี –
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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบียน 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 ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่เ ป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenlandplc.co.th และโปรดนา
ใบมอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อ
กาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 หรื อก่อน
เวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลา
เริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10550 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ 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
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะชูมื อ ขึน้ (เว้ นแต่ ก รณี ที่ เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื่ อ ประธานที่ ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

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

ข้ อ 27.

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

ข้ อ 28.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ 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) มาประชุมไม่น้อยกว่ า 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 ประชุมใหม่ 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 นตามลาดับระเบียบวาะที่กาหนดไว้ ในหนั งสือนัดประชุม
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 ที่ ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้ อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33.

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

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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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 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

หุ้น
หุ้น

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

.
หรือ
.
หรือ

 3. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ปรระชุม 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
1/1

70

เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

หุ้น
หุ้น

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. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ประชุม 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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 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

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”)
จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อใน
จานวนขัน้ ต่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมดของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
คิดเป็ นมูลค่ าทัง้ สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มา
ซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(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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พิจารณาอนุ มัติก ารเข้ าทาธุ รกรรมกับทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ แ ละสิทธิการเช่ า
(“ทรัสต์ ”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่ าช่ วงสิทธิการเช่ าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูก
สร้ าง งานระบบ และจาหน่ ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ ท สาธร เรียลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ แก่ ทรั สตี ซึ่งกระทา
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ โดยบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
ของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
(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 ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ 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
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)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อน
ไปในวัน 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.................................................................................................................................................
(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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อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สาหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที่

.
วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

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

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. นายชายน้ อย เผือ่ นโกสุม
อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตาบล/แขวง
สีลม
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตาบล/แขวง
สีลม

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อาเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชั้น 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
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 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

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”)
จานวน 1,780,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วของ KLAND หรื อใน
จานวนขัน้ ต่าที่ทาให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 51 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
แล้ วทัง้ หมดของ KLAND และทาให้ บริ ษัทฯ มีอานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
คิดเป็ นมูลค่ าทัง้ สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มา
ซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติก ารเข้ าทาธุ รกรรมกับทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ แ ละสิทธิการเช่ า
(“ทรัสต์ ”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้ เช่ าช่ วงสิทธิการเช่ าที่ดินพร้ อมอาคารสานักงาน สิ่งปลูก
สร้ าง งานระบบ และจาหน่ ายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ
ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ ท สาธร เรียลตี ้ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ แก่ ทรั สตี ซึ่งกระทา
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ โดยบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน
ของบริษัทฯ และเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)
(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
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

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

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2 หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรื อที่พึงจะเลื่อน
ไปในวัน 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.................................................................................................................................................
(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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