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ด้ วยที&ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี $ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
ครัง$ ที& 6/2558 เมื&อวันที& 6 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติให้ จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที&
17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิ
ง คเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื&อพิจารณาเรื& องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี $
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ครัง0 ที 22 ซึงประชุมเมือวันที 22
เมษายน 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง1 ที) 22 ได้ จัดขึ 1นเมื)อวันที) 22
เมษายน 2558 และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที)กฎหมายกําหนด พร้ อมทังเผยแพร่
1
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th แล้ ว
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ
ปรากฏตาม
1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง1 ที)
22 ซึง) จัดขึ 1นเมื)อวันที) 22 เมษายน 2558 ซึง) คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ที)ประชุมวิสามั
สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง1 ดังกล่าว
จํานวนเสี ยงทีต้อ งใช้ เ พือ ผ่ านมติ คะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน

วาระที 2

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เนื)องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ งวด ตังแต่
1 วนั ที) 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที) 30 กันยายน 2558
25 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
1 1น 81,900,950.15 บาท
โดยกําหนดให้ วนั ที) 23 พฤศจิกายน 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื)อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date)
และวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื)อรวบรวมรายชื)อผู้ถือหุ้นที)มีสิทธิ รับเงินปั นผล ตามมาตรา
ตามมา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พ 2535 ในวันที) 24 พฤศจิกายน 2558 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที) 3 ธันวาคม 2558
ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที)มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั
รวมทังที
1 )แก้ ไขเพิ)มเติม) ได้ กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที)รายงานให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการ
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ นัน1 คณะกรรมการจึง เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ วาระนี 1เป็ นวาระเพื)อรับทราบจึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง

1

วาระที 3

พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื)องจากบริ ษัทฯ มีแผนที)จะขยายขอบเขตการลงทุน และสร้ างความเติบโต
ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื)อง โดยประสงค์จะเริ) มลงทุนในโครงการประเภทโครงการที)มีการใช้ ประโยชน์
ผสมผสาน (Mixed - Use) จากที)บริ ษัทฯ เน้ นการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื)อขายในแนวราบ
ในปั จจุบนั เช่น การลงทุนในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ที)อยูร่ ะหว่างการ
ก่อสร้ าง ที)มีลกั ษณะเป็ นอาคารสํานักงาน และโรงแรม รวมถึงมีความประสงค์ที)จะเข้ าลงทุนในโครงการ
พัฒ นาพื น1 ที) ห มอน 21-22 (พื น1 ที) บ ริ เ วณหัวมุม สี)แ ยกสามย่าน ฝั) ง ตรงข้ า มกับ อาคารจัตุรั สจามจุรี )
(“โครงการสามย่ าน”) โดยการร่ วมทุนกับบริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด (“ทิพย์ พัฒน“) และ/หรื อ
บริ ษัทในกลุม่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ซึง) เป็ นผู้ได้ รับสิทธิใช้ ประโยชน์ในพื 1นที)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(“กลุ่มผู้ได้ รับสิท ธิ”) ด้ วยการเข้ าลงทุนในบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 น1 ใหม่ โดยกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ จะถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 51.00 และบริ ษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่าย
แล้ วทังหมดของ
1
บริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ ดังนัน1 บริ ษัทฯ จึงจะดําเนินการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ เพื)อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เพื)อนําเงินที)ได้ จากการเพิ)ม
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาลงทุนในโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงนํามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ที)อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
ในการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ เพื)อเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัด และการเข้ าทํารายการต่างๆ ที)เกี)ยวข้ อง บริ ษัทฯ มีเงื)อนไขในการเข้ าทํารายการดังนี 1
การเข้ ารายการต่างๆ ดังต่อไปนี 1 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้
ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
(“UV”) โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย เนื)องจากบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV (ณ
วันที) 30 กันยายน 2558 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 55.73)
1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
2)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด คือ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพ
เพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”) ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Frasers Centrepoint
Limited (“FCL”) ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน ของบริ ษัทฯ

3) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) ให้ แก่ FPHT
นอกจากนี 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ด้ วย
ทังนี
1 1 หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอ
ซื 1อหลักทรัพย์ให้ แก่ FPHT แล้ ว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ
จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ เนื)องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอใน
การดําเนินการ
ในการนี 1 บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที)จะดําเนินการเพิ)มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 3,257,079,735.75 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25 บาท เป็ นจํานวน 11,037,670,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ)มทุนจํานวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื)อเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัด (Private Placement) ได้ แก่ FPHT ซึง) เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ
แบบรายงานการเพิ)มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ทังนี
1 1 ในกรณีที)กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที)ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื)อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ในเรื) องที)เกี)ยวกับการเพิ)มทุน โดยกระทําการ หรื อละเว้ นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ า ที)ดัง กล่าวและก่อให้ เ กิ ดความเสียหายแก่บ ริ ษัท ฯ บริ ษั ทฯ สามารถเรี ย กค่า สิน ไหมทดแทนจาก

2

กรรมการคนนันได้
1 แต่หากบริ ษัทฯ ไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ)งถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะแจ้
1
งให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ
ไม่ดําเนินการตามที)ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนันๆ
1 สามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการแก้ ไข
เพิ)มเติม) นอกจากนี 1 หากการกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที)
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื)อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื) องที)เกี)ยวกับการเพิ)มทุนนันเป็
1 นเหตุให้
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที)มีความเกี) ยวข้ องได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ บริ ษัทฯ อาจฟ้ องเรี ยกให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษัทฯ ได้ หรื อผู้ถือหุ้นซึ)งถือหุ้นและมีสิทธิ ออก
เสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริ ษัทดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ซึง) หากบริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการตามที)ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที)ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
1
ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการแก้ ไขเพิ)มเติม)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ)มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ อีกจํานวน 3,257,079,735.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,780,590,264.25 บาท เป็ น
จํานวน 11,037,670,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ)มทุนจํานวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท
จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
1 1 ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที) 3 ถึง
วาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกันวาระใดวาระหนึง) ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึง) มีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็ นเงื)อนไขซึง) กันและกันที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอัน
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกัน
หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการ
แก้ ไขเพิ)มเติม)
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ4 เพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื)อให้ สอดคล้ องกับการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที)เสนอให้ ที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที) 3 ข้ างต้ น จึงมีความจําเป็ นที)ที)ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี 1แทน ทังนี
1 1 เสนอให้ ที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ อนุมตั ิให้ บุคคลที)คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิ ที)กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ)มเติมถ้ อยคําเพื)อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง) ของนายทะเบียน
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

11,037,670,000 บาท

(หนึ)งหมื)นหนึ)งพันสามสิบเจ็ดล้ าน
หกแสนเจ็ดหมื)น บาท)

แบ่งออกเป็ น

2,323,720,000 หุ้น

(สองพันสามร้ อยยี)สิบสามล้ านเจ็ด
แสนสองหมื)น หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

4.75 บาท

(สีบ) าทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)

2,323,720,000 หุ้น

(สองพันสามร้ อยยี)สิบสามล้ านเจ็ด
แสนสองหมื)น หุ้น)

โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(

-

)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื)อให้ สอดคล้ องกับการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียด
ข้ างต้ น
จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
1 1 ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที) 3 ถึง
วาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกันวาระใดวาระหนึง) ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึง) มีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็ นเงื)อนไขซึง) กันและกันที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอัน
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกัน
หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการ
แก้ ไขเพิ)มเติม)
วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ และการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื)องจากการเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ในวาระที) 3 ข้ างต้ น จึงขอเสนอให้ ที)ประชุม
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที)ตราไว้ ห้ นุ ละ
4.75 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ แก่ FPHT ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ)งเป็ น
บุ ค คลที) เ กี) ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ร าคาเสนอขายหุ้ นละ 7.25 บาท รวมมู ล ค่ า เท่ า กั บ
4,971,332,228.25 บาท โดยในการนี 1 บริ ษั ทฯ จะเข้ าทํ าสัญญาซือ1 ขายหุ้นเพิ)ม ทุนของบริ ษัท (Share
Subscription Agreement) กับ FCL ซึง) เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT สําหรับการดําเนินการดังกล่าว
ทังนี
1 1 ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที)สงู กว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี)ยถ่วง
นํ 1าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้ อนหลังสิบ
ห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที)คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที)ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที)
1/2558 เพื)อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุน คือระหว่างวันที) 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที) 5
พฤศจิกายน 2558 ซึ)งจะเท่ากับ 7.03 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)
ทังนี
1 1 ขอเสนอให้ ที)ประชุมพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการที)ได้ รับมอบหมาย
หรื อผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื) อนไข และรายละเอียดอื)น ๆ ที)
เกี)ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้ อง รวมทัง1 ดําเนินการต่าง ๆ อันเกี)ยวเนื)องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน
ดังกล่าว และ (3) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน รายงาน คําชี 1แจง และ
หลักฐานที)จําเป็ นและเกี)ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว ซึ)งรวมถึงการติดต่อ และการยื)น
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คําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง
และการนํ าหุ้น สามัญ เพิ)ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และมี อํ านาจในการ
ดําเนินการอื)นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี)ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว
นอกจากนี 1 เนื)องจาก FPHT ซึ)งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนในวาระนี 1 เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ)ง
เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ดังนัน1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าว จึงเข้ าข่าย
เป็ นการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทจ. 21/2551 เรื) อง
หลักเกณฑ์ในการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ลงวันที) 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที)เกี)ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการ
ทีเกียวโยงกัน”) ประเภทรายการเกี)ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีขนาด
รายการเท่ากับร้ อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558
เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้ แก่
การขายที)ดินเปล่าอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ)งมีขนาดรายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ และรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นซึ)งที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 นี 1 จะขอ
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2558 อันได้ แก่ การเข้ าลงทุนในโครงการ
สามย่าน มูลค่าเงินลงทุนในสัดส่วนของบริ ษัทฯ ประมาณ 1,960 ล้ านบาท ซึ)งมีขนาดรายการเท่ากับร้ อย
ละ 24.74 (รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และ
รายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณี การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน) รายการเกี)ยวโยงกันทังหมดจะมี
1
ขนาด
รายการรวมเท่ากับร้ อยละ 89.13 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ
ดังนัน1 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที)ต้องดําเนินการ ดังนี 1
1) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียง
อนุมตั ิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทัง1 หมดของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย
3) จัดให้ มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
การทํารายการ
สําหรับรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทจ.73/2558 ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี 1
รายการข้ อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น
o

รายละเอีย ดของการเสนอขาย เช่ น จํ า นวนหุ้น ที)เสนอขาย
ประเภทผู้ลงทุนที)จะได้ รับการเสนอขาย วิธีการกําหนดราคา
เสนอขายและราคาตลาด และวิธีการเสนอขายและการจัดสรร
ชื) อ ผู้ล งทุน และคณะกรรมการของบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาและ
ตรวจสอบข้ อมู ล แล้ วเห็ น ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถทํ า
ประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนได้ อย่างแท้ จริ ง

เอกสารในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นทีปรากฎข้ อมูลดังกล่ าว*
เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม) ทุนให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด ในข้ อ 3 ข้ อ 6 ข้ อ
11 และข้ อ 13
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รายการข้ อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้น
o วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้ เงิน
- งบประมาณที)ใช้ และแผนการใช้ เงินสําหรับดําเนินการในแต่ละ
วัตถุประสงค์
- รายละเอียดของโครงการที)จะนําเงินที)ได้ จากการเสนอขายหุ้น
ไปใช้ ในการดําเนินโครงการโดยสังเขป (ลักษณะของโครงการ
โอกาสที)โครงการจะสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ผลกระทบที)
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ น1 กับ บริ ษั ท ฯ ในกรณี ที) ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น
โครงการได้ สํา เร็ จและความเสี)ย งจากการดํ า เนิ นโครงการ
งบประมาณที) ค าดว่ า จะใช้ ในเบื อ1 งต้ น และงบประมาณ
ทังหมดที
1
)คาดว่าจะต้ องใช้ เพื)อให้ โครงการสามารถสร้ างรายได้
ให้ แก่บริ ษัทฯ)
o

เอกสารในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นทีปรากฎข้ อมูลดังกล่ าว*
1. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2. เอกสารแนบ 2 : แบบรายงานการ
เพิ)มทุน (F 53 - 4) ในข้ อ 4
3. เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)ม
ทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ในข้ อ 3
4.เอกสารแนบ 4 : สารสนเทศกรณี
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
ในข้ อ 3 ข้ อ 5 ข้ อ 8 และข้ อ 9

เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการออก
ผลกระทบที)มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น โดยอย่างน้ อยให้ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม) ทุนให้ แก่
ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื)อมีการ บุคคลในวงจํากัด ในข้ อ 13
เสนอขายหุ้นที)ออกใหม่ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรื อ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution) และความคุ้ม
ค่าที)ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร
หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

o ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยในเรื) อง
- เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ)มทุนและการเสนอขายหุ้นที)
ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ลู งทุน
- ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที)ได้ จากการเสนอขายหุ้น
ความเห็นเกี)ยวกับความเป็ นไปได้ และความชัดเจนที)โครงการจะ
สามารถดําเนินการได้ จริ ง รวมทังสถานะและความคื
1
บหน้ าของ
โครงการ
- ความสมเหตุสมผลของการเพิ)มทุน แผนการใช้ เงิ นที)ได้ จาก
การเสนอขายหุ้นและโครงการที)จะดําเนินการ
- ผลกระทบที)คาดว่าจะเกิดขึ 1นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯอัน
เนื)องจากการเพิ)มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงิน
หรื อโครงการ
- ความเหมาะสมของราคาหุ้นที)ออกใหม่ซงึ) จะเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ลงทุน และที)มาของการกําหนดราคาเสนอขาย

1.หนังสือเชิญประชุม ในวาระที) 3
วาระที) 5 – 7

2.เอกสารแนบ 2 : แบบรายงานการ
เพิ&มทุน (F 53 - 4) ในข้ อ 4 - 5
3.เอกสารแนบ 3 : สารสนเทศการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)ม
ทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ในข้ อ 3
ข้ อ 6 ข้ อ 11 - 13

4. เอกสารแนบ 4 : สารสนเทศกรณี
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
ในข้ อ 9 และข้ อ 12

หมายเหตุ * นอกจากรายการเอกสารที)ระบุไว้ ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้ อมูลในข้ ออื)นๆ ของเอกสารแนบที)
เกี)ยวข้ องกับการเข้ าทํารายการดังกล่าว เพื)อความครบถ้ วนของข้ อมูลประกอบการพิจารณา

ในการนี 1บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
1 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึกษา จํากัด เป็ นที)ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึ)งเข้ า
ข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน
รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ดังนี 1
(1)

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท ให้ แก่ FPHT ซึง) เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท ดังรายละเอียดข้ างต้ น และมอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อกรรมการที)ได้ รับมอบหมาย หรื อผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอํานาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว
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นอกจากนี 1 ในวันที) FPHT ชําระค่าหุ้นสามัญเพิ)มทุนของ GOLD ที)ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น หาก
ราคาดังกล่าวตํ)ากว่าราคาตลาดของหุ้นของ GOLD อาจเข้ าเงื)อนไขตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที) 2 เรื) อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ (Share-based Payment) และอาจมี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทจากการเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึ)งในการบันทึกบัญชีที)
เกี)ยวข้ อง ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีของ GOLD จะร่ วมกันพิจารณาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที)เกี)ยวข้ องต่อไป
(2)

อนุมตั ิการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื)องจาก FPHT ซึ)งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ)มทุนในวาระนี 1 เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
ทังนี
1 1 ในการพิจารณาและตรวจสอบข้ อมูลของ FPHT คณะกรรมการได้ ดําเนินการด้ วยความ
ระมัดระวัง และมีความเห็นว่า FPHT เป็ นผู้ที)มีศกั ยภาพในการลงทุน

จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ
(1)

กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ : คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง) มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

(2)

กรณีการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของผู้ถือหุ้น
ซึง) มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย

ทังนี
1 1 ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที) 3 ถึงวาระที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกันวาระใดวาระหนึ)ง
ไม่ได้ รับการอนุมัติจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี) ยวเนื)องกัน และเป็ น
เงื)อนไขซึ)งกันและกันที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความ
เกี)ยวเนื)องกัน
หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ซึง) ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการ
แก้ ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกัน
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิการผ่ อนผันการทําคําเสนอซือ0 หลักทรัพย์ ทัง0 หมดของกิจการ (Whitewash)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามที)บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนจํานวนไม่เกิน 685,700,997 หุ้น
มูลค่าหุ้นที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท ให้ แก่ FPHT ซึง) เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของ
บริ ษัทฯ ตามที)ปรากฏในวาระที) 5 ซึ)งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT จะทําให้ FPHT ได้ มาซึ)ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
1
ษัทฯ (ภายหลังการเพิ)มทุน) ซึ)งข้ ามร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและ
1
ของสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ (ภายหลังการเพิ)มทุน) ส่งผลให้ FPHT มีหน้ าที)ต้องทําคําเสนอซื 1อ
หลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ตามที)กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (ตามที)ได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทจ. 12/2554
เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการในการเข้ าถื อหลักทรัพย์เพื)อครอบงํากิจการ (ตามที)ได้ มีการแก้ ไข
เพิ)มเติม)
อย่างไรก็ตาม FPHT ได้ แจ้ งบริ ษัทฯ ว่า FPHT ไม่ประสงค์ที)จะทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ
และมีความประสงค์ที)จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ โดยอาศัยมติที)ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที) สจ.
36/2546 เรื) อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ โดยอาศัยมติที)
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“Whitewash”) โดย FPHT จะได้ รับการผ่อนผันต่อเมื)อที)ประชุมของบริ ษัทฯ
และ UV มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่ FPHT และอนุมตั ิยินยอมให้ FPHT
ไม่ต้องทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ภายหลังได้ มาซึง) หุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ
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ทังนี
1 1 หากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์
ดังกล่าว FPHT ไม่ประสงค์ จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการสามย่านกับกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ ดังรายละเอียดที)จะเสนอให้ ที)ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที) 7 เนื)องจาก
บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินการ
แบบหนังสือขอมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อขออนุมตั ิให้ ได้ มาซึ)งหลักทรั พย์ใหม่ โดยไม่ต้องทําคําเสนอซือ1
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (แบบ 247-7) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
ในการนี 1 บริ ษัทได้ แต่งตังให้
1 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึ กษา จํากัด เป็ นที)ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับ การขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash)
รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ ในการเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ในการขอผ่อ นผันการทําคําเสนอซือ1 หลักทรั พย์ ทัง1 หมดของกิ จการ ที)ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีความเห็นดังนี 1
(1) เหตุผลและความจํ าเป็ นในการเพิ มทุนของบริ ษัทฯ
เพื)อนําเงินที)ได้ จากการเพิ)มทุนมาใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ใหม่ๆ ของบริ ษัทฯ ในอนาคต เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ ที)อยู่
ในระหว่างการดําเนินการในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
(2) เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ FPHT
เนื)องจาก FCL ซึง) เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการพัฒนาและบริ หาร
จัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว) โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน
ทําให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื)อร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในการบริ หารจัดการ
โครงการที)มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที)บริ ษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ ทังใน
1
ส่ว นของโครงการเอฟวายไอ เซ็ น เตอร์ ซึ)ง อยู่ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ าง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ และเริ) ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนมิถนุ ายน ปี 2559 และโครงการสามย่านที)จะมีการขออนุมตั ิที)
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง1 นี 1 โดยบริ ษัทฯ และ FCL จะประสานความร่ วมมือทางธุรกิ จในด้ านต่างๆ
ระหว่างกัน เช่น ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ฐานลูกค้ า เครื อข่ายทางธุรกิจ
โดย FCL จะส่ง ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนัก งานที& มี ป ระสบการณ์ ม าเข้ า ร่ ว มประชุม หารื อ และแบ่ง ปั น
ประสบการณ์ ในฐานะฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ซึ)งจะช่วยเพิ)มศักยภาพและขีดความสามารถการ
แข่งขันของบริ ษัทฯ ในอนาคต
(3) ความสัมพันธ์ ระหว่าง FPHT กับบริ ษัทฯ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ี อํานาจควบคุมหรื อผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
และข้อตกลงทีม ี นยั สําคัญระหว่างกัน
FPHT เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL โดย FCL เป็ นบุคคลที)เกี) ยวโยงกับบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอีย ด
ความสัมพันธ์ดงั นี 1
o นายเจริ ญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิ งวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการและผู้ถื อหุ้นใหญ่ ที) มี
อิทธิ พลต่อการกํ าหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานของ TCC Asset Limited
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited (“IBIL”) ซึ)งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ใน
ปั จจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้ อยละ 59.28 และร้ อยละ 28.49 ตามลําดับ) มี
ความสัมพันธ์ เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ (อันได้ แก่ นาย
ปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์) โดยมีโครงสร้ างการ
ถือหุ้นดังนี 1
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นายฐาปน และนายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
100%

กลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี*

บจก.อเดลฟอส

66.01%
UV

55.73%

100%

100%

บจกสิริวนา.

MM Group

45.27%

20.61%

Thai Beverage Public
Company Limited

100
%

100%
International Beverage
Holdings Limited
100%

GOLD

TCC Asset
Limited

InterBev Investment
Limited

59.28%

28.49%
FCL**
100%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี

99.70%
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเหตุ * เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD UV และบจก.อเดลฟอส
** เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ที)มา : ข้ อมูลโครงสร้ างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL

o

บริ ษัทฯ UV ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ FCL และ FPHT มีกรรมการร่ วมกัน ดังนี 1

FCL
ชือกรรมการ
(บริษัทแม่
ของ FPHT)
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

หมายเหตุ *กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริ ษัท

FPHT
ผู้ขอผ่ อน)
(ผัน
-

บริษัทฯ

UV
(ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ)


*
*
*

*
*
*

(4) ประโยชน์หรื อผลกระทบจากนโยบายหรื อแผนการบริ หารบริ ษัทฯ เนือ งจากการเข้าถื อหุ้นของบริ ษัทฯ
โดย FPHT รวมทัง9 ความเป็ นไปได้ของนโยบายหรื อแผนการบริ หารบริ ษัทฯ ดังกล่าว
FPHT ไม่มีแผนหรื อนโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในวัตถุประสงค์หลัก นโยบาย หรื อ
แผนการประกอบธุรกิจของกิจการและบริ ษัทย่อย ทังด้
1 านการขยายการลงทุน การปรับโครงสร้ าง
องค์กร การบริ หาร หรื อการจ้ างงาน การปรับโครงสร้ างทางการเงิน รวมทัง1 ไม่มีแผนที)จะให้ กิจการ
และบริ ษัทย่อยจําหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการและบริ ษัทย่อย นอกเหนือไปจากแผนการจําหน่าย
ไปซึง& สินทรัพย์ที&บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ แล้ วหรื ออยู่ในระหว่างการพิจารณา
ยกตัวอย่างเช่น โครงการพานอรามา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ และโครงการโกลเด้ น วิลเลจ อําเภอ
บ้ างฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงโครงการสาทร สแควร์ ซึ&งจะให้ เช่าช่วงแก่ทรั สต์ เพื&อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) เมื&อการเสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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(5) ความเห็นทีเ สนอต่อผูถ้ ือหุน้ ว่าควรหรื อไม่ควรอนุมตั ิ ให้ FPHT ได้หลักทรัพย์ ทีออกใหม่โดยไม่ต้องทํ า
คําเสนอซื 9อหลักทรัพย์ทงั9 หมดของบริ ษัทฯ พร้อมทัง9 เหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิให้ FPHT ได้ หลักทรัพย์ที)ออกใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 29.51 ของจํ านวนหุ้นที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ (ภายหลังการเพิ)มทุน) เนื)องจาก
บริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า FCL ซึง) เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการ
พัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว) โลก รวมถึงมี
ความพร้ อมด้ านเงินทุน ทําให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื)อร่ วมเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจในการบริ หารจัดการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที)บริ ษัทฯ มี
แผนจะดําเนินการ รวมถึงบริ ษัทฯ สามารถนําเงินที)ได้ จากการเพิ)มทุนมาใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
ธุรกิจสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในอนาคต โดยภายใน 12 เดือนนับจาก
FPHT ได้ มาซึง) หุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง1 นี 1 FCL ซึง) เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT ไม่มีแผนหรื อ
นโยบายที)จะเปลีย) นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในวัตถุประสงค์หรื อนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเว้ นแต่เป็ นการปรับเปลีย) นเพื)อเป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการ
เพิ)มศักยภาพในการแข่งขัน หรื อเพื)อให้ เหมาะสมกับภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทังนี
1 1
เพื)อประโยชน์ของกิจการและบริ ษัทย่อยเป็ นสําคัญ
ดังนัน1 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิดงั นี 1
(1) อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) โดย FPHT ดัง
รายละเอียดข้ างต้ น
(2) มอบหมายให้ คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ ตาม
หนัง สือ รั บ รองของบริ ษั ท ฯ ให้ ดํ า เนิ น การใด ๆ ที) เ กี) ยวข้ อ งกับ การขอผ่อ นผัน การทํ า คํ า เสนอซื อ1
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงให้ มีอํานาจติดต่อให้ ข้อมูล ยื)นเอกสารหลักฐาน
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้ อง ตลอดจนดําเนินการอื)นใดที)จําเป็ นเพื)อให้ การดําเนินการการขอผ่อน
ผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการสําเร็ จลุลว่ ง
จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ)ากว่าสามในสี)ของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
1 1 ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที) 3 ถึงวาระ
ที) 6 หากมีวาระที)มีความเกี)ยวเนื)องกันวาระใดวาระหนึ)งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
จะถือว่าวาระอื)นๆ ซึ)งมีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็ นเงื)อนไขซึ)งกันและกันที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอัน
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกัน
หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการ
แก้ ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศ Whitewash
วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่ าน ซึงเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และ
รายการทีเกียวโยงกัน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที)จะเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (พื 1นที)บริ เวณหัวมุม
สีแ) ยกสามย่าน ฝั) งตรงข้ ามกับอาคารจัตรุ ัสจามจุรี) โดยมีมลู ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน และ
มูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้ านบาท โดยการร่ วมทุนกับกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิใช้ ประโยชน์ใน
พื 1นที)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ วยการเข้ าลงทุนในบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ ทังนี
1 1 กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิจะ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 และบริ ษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ โดยมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริ ษัทฯ รวมประมาณ 1,960
ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ จากการที)บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมจากโครงสร้ างกรรมการ และเป็ นทีมงานที)จะเป็ นผู้ดําเนิน
โครงการ
การเข้ าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที)
ทจ. 20/2551 เรื) อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที)มีนยั สําคัญที)เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ)ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ

10

ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที) 29 ตุลาคม
2547 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (“ประกาศได้ มาและจําหน่ ายไป”) ทังนี
1 1 ในการคํานวณขนาดรายการ โดย
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสําหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสุดวันที) วันที) 30 กันยายน
2558 การเข้ าลงทุนโครงการสามย่านดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ)ง
ตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 60.23 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี
1 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการได้ มาซึง) สินทรัพย์รายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่าน
มา ได้ แก่ รายการที)ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื)อวันที) 9 ตุลาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการลงทุนก่อสร้ าง
โรงแรมซึ)งเป็ นส่วนหนึ)งในโครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ)งตังอยู
1 ่บริ เวณสี)
แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มูลค่าก่อสร้ างรวมประมาณ 866.99 ล้ านบาท ซึง) มีขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมสิง) ตอบแทน โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสําหรับงวด 6 เดือน
สิ 1นสุดวันที) 30 มิถนุ ายน 2558 ซึง) เท่ากับร้ อยละ 4.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ทงหมดจะมี
ั1
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 64.34 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่า
ร้ อยละ 50 แต่ตํ)ากว่าร้ อยละ100 ถือเป็ นรายการได้ มาซึง) สินทรัพย์ประเภทที) 1
นอกจากนี 1เนื)องจากบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริ ษัทฯ เป็ นเหตุให้ การเข้ าทํารายการ
ดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี)ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกี)ยวโยง
เท่ากับร้ อยละ 24.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558
ทังนี
1 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา
ได้ แก่ รายการซึง) ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง1 ที) 4/2558 เมื)อวันที) 10 สิงหาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการ
จําหน่ายที)ดินเปล่าอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื 1อที) 215-3-57.3 ไร่ ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์
พัฒนา 5 จํากัด (ผู้ชนะการประมูลที)เสนอราคาซื 1อที)ดินดังกล่าวในมูลค่า 127.00 ล้ านบาท) ซึ)งมีขนาด
รายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 มิถนุ ายน 2558 และรายการเกี)ยวโยง
กันรายการอื)นซึง) ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 นี 1 จะขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที)ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2558 อันได้ แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) อันได้ แก่ FPHT ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ)งมีขนาดรายการร้ อยละ 62.74 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558 (รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฏใน
สารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึ)ง
เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน) รายการเกี)ยวโยงกันทัง1 หมดจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 89.13 ซึ)งมี
ขนาดรายการมากกว่ า ร้ อยละ 3 ของมูล ค่า สิ น ทรั พ ย์ ที) มี ตัว ตนสุท ธิ ดัง นัน1 บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ห น้ า ที) ต้ อ ง
ดําเนินการ ดังนี 1
1) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ และรายการที)เกี)ยวโยงกันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียง
อนุมัติ ไ ม่ ตํ) า กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสี ย งทัง1 หมดของผู้ถื อ หุ้น ที) ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย
3) จัดให้ มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
การทํารายการ
สารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
(บัญชี 1) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
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อนึง) บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านต่อเมื)อ บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย และได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UV โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีส่วนได้ เสีย ให้ เพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทุนให้ แก่
FPHT และ ผ่อนผันการทํ าคํ าเสนอซื อ1 หลักทรั พย์ ทัง1 หมดของกิ จการ (Whitewash) ให้ แก่ FPHT และ
คณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่ วมทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.2556 ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินยอมให้ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิร่วมกับบริ ษัทจัดตังขึ
1 1นใหม่สามารถรับสิทธิในการเป็ น
ผู้พฒ
ั นาและดําเนินการโครงการสามย่าน
สารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน (บัญชี 2) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ใน
การนี 1บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
1 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึ กษา จํากัด เป็ นที)ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ)งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์
และรายการที)เกี)ยวโยงกัน
รายงานความเห็นของที)ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิดงั นี 1
(1) การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง) เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง) สินทรัพย์ และรายการที)เกี)ยวโยงกัน
ดังรายละเอียดข้ างต้ น
(2) มอบหมายให้ คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ ตาม
หนังสือรับรองของบริ ษัทฯ มีอํานาจ (1) เข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานที)จําเป็ นและเกี)ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง) รวมถึงการติดต่อและการ
ยื)นคําขออนุญาตใดๆ คําขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที)เกี)ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านดังกล่าว และ (3) ดําเนินการอื)นใดอัน
จําเป็ นและเกี)ยวข้ องกับการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
จํานวนเสียงทีต้องใช้ เพือผ่ านมติ คะแนนเสียงไม่ตํ)ากว่าสามในสี)ของผู้ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย
หมายเหตุ ในวาระนี 1ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย ซึ)งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33
วรรคสองประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการ
แก้ ไขเพิ)มเติม) และตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป และประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกัน
ทัง9 นี 9 ในการเสนอวาระที  3 ถึ งวาระที  7 ข้างต้นต่อที ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั9งที  1/2558 ของบริ ษัทฯ อยู่
ภายใต้เงือ นไขดังนี 9
1)

วาระที  3 ถึงวาระที  7 ต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากที ประชุมวิ สามัญผูถ้ ื อหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ื อหุ้นที มี
ส่ว นได้เสี ย ก่ อนนํ า เสนอวาระดัง กล่ า วเสนอต่ อ ที ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้นของบริ ษั ท ฯ เพื อ พิ จ ารณาอนุมัติ
เนือ งจากบริ ษัทฯ มี สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV (ณ วันที  30 กันยายน 2558 UV ถื อหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 55.73)

2)

ในการเสนอวาระที  3 ถึงวาระที  6 ให้ทีป ระชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัทฯ พิ จารณา เนือ งจากวาระที  3 ถึงวาระ
ที  6 เป็ นวาระที มีความเกี ยวเนื องกัน และเป็ นเงื อนไขซึ งกันและกัน ดังนัน9 ในการพิ จารณาอนุมตั ิ วาระที  3 ถึ ง
วาระที  6 ดังกล่าว หากมี วาระทีม ี ความเกี ยวเนือ งกันวาระใดวาระหนึงไม่ได้รับการอนุมตั ิ จากที ประชุมวิ สามัญผู้
ถื อหุ้น จะถื อว่าวาระอื นๆ ซึ งมี ความเกี ยวเนื องกัน และเป็ นเงื อนไขซึ งกันและกันที ได้รับการอนุมตั ิ แล้วเป็ นอัน
ยกเลิ ก และจะไม่มีการพิ จารณาวาระอืน ๆ ทีม ี ความเกี ยวเนือ งกัน และเป็ นเงือ นไขซึ งกันและกัน กับวาระซึ งไม่ได้
รับการอนุมตั ิ จากทีป ระชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้
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3)

หากที ประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นมี มติ อนุมตั ิ วาระที  3 ถึ งวาระที  6 บริ ษัทฯ จะเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณา
อนุมตั ิ วาระที  7 ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีทีป ระชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้ มี มติ อนุมตั ิ วาระที  3 ถึงวาระที  6 แต่ไม่อนุมตั ิ
วาระที  7 บริ ษัทฯ จะยังคงดําเนิ นการตามวาระที  3 ถึงวาระที  6 ทีไ ด้รบั อนุมตั ิ จากทีป ระชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุน้

วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที) 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที) 17
ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ อาคารปาร์ คเวนเชอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โดยขอให้ ศึกษาข้ อมูลเอกสารและหลักฐานที)ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยบริ ษัท
จะดําเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามเอกสารแนบ 10
ในกรณีที)ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ดังมี
รายนามและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12 พร้ อมเอกสาร
ประกอบมายัง เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ชัน1 36 อาคารสาทร
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที) 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้ เอกสารส่งถึง
บริ ษัทฯ ภายในวันที) 16 ธันวาคม 2558
เพื&อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
$ คคลอื&นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง$ นี $ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที&สง่ มาตามเอกสารแนบ 12 หรื อ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
$ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)ได้ ที& www.goldenlandplc.co.th โดยให้
เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง& ตามที&ระบุไว้ เท่านัน$
ทัง1 นี 1 เพื)อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที) 1/2558 เป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ วและเรี ยบร้ อย บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั 1 เวลา 12.00 น. ของวันประชุม
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ปาร์ คเวนเชอร์ เลขที) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ)ง บริ ษัทฯ กํ าหนดรายชื) อผู้ถือหุ้นที)มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที) 1/2558 ในวันที) 23
พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื)อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )มีการแก้ ไขเพิ)มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที) 24 พฤศจิกายน 2558
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ศิริธนชัย)
ประธานอํานวยการ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี $ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

13

เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 ครัง0 ที 22
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 0 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชัน0 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
5. นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร
6. นายชายน้ อย
เผื)อนโกสุม
7. นายอุดม
พัวสกุล
8. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอํานวยการ

กรรมการทีไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกําพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
5. นายเทพศักดิ
นพกรวิเศษ

กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที)อยูอ่ าศัย
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีท ีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
3. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
4. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ทีปรึกษาทางการเงินทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน

ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด

ทีปรึกษากฎหมายทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางกิดานันท์
ชุ่มวัฒนะ
2. นางสาวณฐพร
โสภณธรรมกิจ
3. นางสาวธันยมัย ธนิสสรานนท์

ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
ที)ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
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เริมประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทําหน้ าที)ประธานในที)ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที)ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ครัง1 ที) 22 ในวันนี 1 เป็ นไปตามมติที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง1 ที) 1/2558 เมื)อวันที) 23 กุมภาพันธ์ 2558
และครัง1 ที) 2/2558 เมื)อวันที) 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื)อพิจารณาเรื) องต่างๆ ตามระเบียบวาระที)ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชื)อผู้ถือหุ้นที)มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง1 ที)
22 (Record Date) ในวันอังคารที) 17 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื)อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
1 )ได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที) 18
มีนาคม 2558
บริ ษัทฯ มีทุนชําระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
1 1น 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึ)งแสนเก้ าหมื)น
สามสิบบาท) คิดเป็ นจํานวนหุ้นทังหมดที
1
)มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมด
1
จํานวน 6,411 ราย
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง1 ที) 22 นี 1 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 109 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับ 9,539,590 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.58239 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จํานวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,255,884,045 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.67091 ของจํานวนหุ้นที)
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที)มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
1 1น จํานวน 263 ราย ถือ
หุ้นรวมกันทังหมด
1
1,265,423,635 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.25329 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทฯ ซึ)งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ) มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนํา กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที)ปรึ กษาทางการเงิน และที)
ปรึกษากฎหมาย ที)เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที)ประชุมเพิ)มเติมว่า เพื)อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที)ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 นี 1 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื)อบุคคลเพื)อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ตามหลักเกณฑ์ที)บริ ษัทฯ กําหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที) 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที) 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื)อบุคคลเพื)อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
จากนัน1 ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอํานวยการ ชี 1แจงวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี 1
•
•

•

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที)ตนถือ โดยให้ นบั หนึง) หุ้นต่อหนึง) เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผ้ ูถือหุ้นที)ไม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ ูถือหุ้นที)งดออกเสียง
บริ ษัทฯ ขอสรุ ประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ แต่ถ้ามีผ้ ูถือหุ้นที)ไม่เห็น
ด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นที)ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง กาเครื) องหมาย
กากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ 1น เพื)อให้ เจ้ าหน้ าที)ของ
บริ ษัทฯ เก็ บบัตรลงคะแนนเพื)อนําไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที)เห็นด้ วยหรื อผู้ถือหุ้นที)ไม่งดออกเสีย ง
ลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ิ
วาระที) 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื)องจากเป็ นวาระเพื)อรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สําหรับปี 2557
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•

วาระที) 10 ซึง) เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
1
)ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
ประจํ า ปี 2558 ขอให้ ที) ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตัง1 กรรมการเป็ นรายบุค คล เพื) อ ความโปร่ ง ใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที)ได้ กล่าวในข้ างต้ น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี 1 จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที)มีการทําเครื) องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที)มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที)ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที)มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื)อกํากับ
5. บัตรลงคะแนนที)ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที)มีอยู่
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
เกี)ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที)ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื)อและนามสกุลให้ ที)ประชุมทราบก่อน เพื)อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรื อประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื) องอื)นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที)พิจารณาอยู่ กรุ ณานําไปสอบถามในระเบียบวาระอื)น ซึ)งเป็ นการ
พิจารณาเรื) องอื)นๆ และเพื)อไม่ให้ ที)ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที)ทําการพิจารณา จึงจะขอ
ดําเนินการเสนอให้ ที)ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื)อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว
บริ ษัทฯ จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้ านี 1ให้ ที)ประชุมทราบ และเพื)อความ
โปร่งใสในการนับคะแนน ประธานฯ ได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่วมสังเกตุการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผ้ รู ับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายอิทธิ เดียวกุล ร่วมเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมสังเกตุการณ์การนับคะแนนเสียงดังกล่าว
ร่วมกับ นางสาวธันยมัย ธนิสสรานนท์ ตัวแทนจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด ที)ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ
ต่อจากนัน1 ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี 1
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง0 ที 1/2557 ซึงประชุมเมือวันที 9 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที)ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2557 ซึ)งประชุมเมื)อ
วันที) 9 ธันวาคม 2557 ให้ ที)ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ)งได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 นี 1แล้ ว
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2557 ซึง) ประชุมเมื)อวันที) 9 ธันวาคม 2557
ในการนี 1ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง) มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2557 ตามที)เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1
ร้ อยละของจํานวนเสียง
จํานวนผู้ถอื หุ้น
จํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
มติ
(ราย)
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
265 ราย
1,270,219,935 เสียง
99.99857
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
18,200 เสียง
0.00143
งดออกเสียง
0 ราย
0 เสียง
0.00000
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม 1,270,238,135 เสียง
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เอกสารแนบ 1
วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2557
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ ได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2557 ให้ ที)
ประชุมรับทราบว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มีผ้ ูถือหุ้นจํานวน 6,411 ราย มีทนุ จดทะเบียน 16,382,133,790
บาท เป็ นทุนเรี ยกชําระแล้ ว 16,380,190,030 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,638,019,003 หุ้น มี บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 55.73 โดยนับตัง1 แต่ปี 2556 ที)บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี)ยนแปลง
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริ หาร ได้ มีการกําหนดพันธกิจ (Mission) ที)จะทําให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ กลับมามีผล
กําไรภายในปี 2558 ภายใต้ กลยุทธ์ บนั ได 3 ขัน1 ตามที)ได้ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบมาอย่างต่อเนื)องนัน1 ในปี 2556 ซึ)งเป็ นปี
ของการปรับพื 1นฐาน บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 1,594 ล้ านบาท และยังมีผลขาดทุนสุทธิ 454 ล้ านบาท เนื)องจากเป็ นปี แรกที)มีการ
ปรับเปลีย) นโครงสร้ างทางธุรกิจ และมีการตังสํ
1 ารองทางบัญชี แต่ในปี 2557 ที)ผา่ นมา หลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินแผนงานสร้ าง
คุณค่า ทําให้ มีผลการดําเนินงานเติบโตขึ 1นอย่างมาก บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเพิ)มขึ 1นเป็ น 4,435 ล้ านบาท หรื อเติบโตสูงกว่ารายได้
รวมในปี 2556 ประมาณร้ อยละ 178 และสามารถสร้ างผลประกอบการให้ กลับมาเป็ นกําไรสุทธิได้ จํานวน 305 ล้ านบาท โดย
ได้ มีการเปิ ดตัวโครงการบ้ านจัดสรรใหม่จํานวน 8 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 7,200 ล้ านบาท ขายทรัพย์สินที)ไม่ใช่
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึ)งเป็ นที)ดินที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เป็ นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้ านบาท พร้ อมกับ
ดําเนินการก่อสร้ างอาคารสํานักงานแห่งใหม่ภายใต้ ชื)อ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ)งตังอยู
1 ่บนหัวมุมถนน
พระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ซึง) คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จพร้ อมเปิ ดให้ บริ การได้ ในช่วงต้ นปี 2559 นอกจากนี 1 ในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื 1อกิจการของ บริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที&ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) มูลค่า 3,560
ล้ านบาท ตามที)ได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2557 ที)ผา่ นมา
ทังนี
1 1 การลงทุนซื 1อ KLAND จะทําให้ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศัยของบริ ษัทฯ มีการเติบโต
ขึ 1นอย่างมาก โดยมีสินค้ าที)ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าครบในทุกๆ ระดับ ตังแต่
1 บ้านราคา 2 ล้ านบาทขึ 1นไปจนถึง
บ้ านในระดับราคาสูงที)เป็ น High End โดยในส่วนของแบรนด์ที)อยูภ่ ายใต้ บริ ษัทฯ จะใช้ ชื)อ โกลเด้ น นําหน้ าชื)อโครงการทังหมด
1
และบ้ านในส่วนของ KLAND จะยังคงใช้ แบรนด์ เดอะ แกรนด์ นําหน้ า ตามเดิม
สําหรับการบริ หารจัดการโครงการอาคารเชิงพาณิชกรรม (Commercial Building) ตังแต่
1 ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มี
การปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริ หารงาน และมีการปรับทัศนียภาพของอาคารให้ มีความทันสมัยและเพิ)มความสะดวกให้ กบั ผู้เช่า
และผู้เข้ ามาใช้ บริ การในอาคารมากขึ 1น ทําให้ อตั ราการเช่าอาคารสํานักงานของบริ ษัทฯ เพิ)มสูงขึ 1นเป็ นอย่างมาก โดยตัวเลขใน
เดือนมีนาคมที)ผา่ นมา ทังอาคารสาทร
1
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ และอาคารโกลเด้ น แลนด์ ต่างมีอตั ราการเช่า (Occupancy
Rate) สูงถึงร้ อยละ 93 ของพื 1นที)เช่าทังหมด
1
จากเป้าหมายที)บริ ษัทฯ ได้ ตงไว้
ั 1 ที)จะกลับมามีผลกําไรภายในปี 2558 ถือว่าได้ ประสบความสําเร็ จมาในขันหนึ
1 )ง
แล้ ว คณะผู้บริ ห ารและบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดเป้าหมายใหม่ที)ท้ าทายยิ)งขึน1 ต่อ ไปในอีก 3 ปี ข้ า งหน้ า โดยจะเป็ นผู้พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ที)มีรายได้ รวมติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2561
สําหรับแผนงานในปี 2558 นี 1 บริ ษัทฯ จะจัดตังกองทุ
1
นREIT ตามที)ได้ ขออนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที)
1/2557 ไปแล้ ว โดยจะให้ เช่าสิทธิการเช่าระยะยาวของที)ดินและอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ร่วมกับที)ดินและอาคาร
ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) แก่กองทุน REIT ที)จะจัดตังขึ
1 1น ซึง) ขณะนี 1อยูใ่ นระหว่างการ
ดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารเพื)อจะขออนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ส่วน
ทรัพย์สนิ ที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) ที)ยงั ไม่ได้ จําหน่ายออกไป บริ ษัทฯ จะนําเข้ าสูก่ ระบวนการประกาศขาย
และเปิ ดประมูลให้ แก่ผ้ ทู ี)สนใจเพื)อจําหน่ายออกไปให้ แล้ วเสร็ จภายในปี นี 1 ในด้ านความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง โครงการ เอฟ
วาย ไอ เซ็นเตอร์ ยังคงเป็ นไปตามแผนที)วางไว้ และคาดว่าจะสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมเปิ ดให้ บริ การประมาณต้ นปี 2559
นอกจากนี 1 บริ ษัทฯ จะเร่งขยายงานด้ านธุรกิจพัฒนาโครงการที)อยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื)อง เพื)อให้ ครอบคลุมพื 1นที)กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลในทุกระดับราคา โดยจะดําเนินการเปิ ดโครงการใหม่ทงหมด
ั1
13 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้ านบาท
จากแผนงานข้ างต้ น ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั 1 ้ ารายได้ จากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศัย
ไว้ ที)ประมาณ 7,054 ล้ านบาท และรายได้ จากโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมประมาณ 1,157 ล้ านบาท เมื)อรวมกับรายได้
อื)นๆ แล้ ว คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีรายได้ รวมในปี 2558 ประมาณ 8,238 ล้ านบาท หรื อมีการเติบโตเพิ)มขึ 1นจากปี 2557 ประมาณ
ร้ อยละ 86
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เอกสารแนบ 1
จากนัน1 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ สรุ ปชีแ1 จงเกี)ยวกับงบ
การเงินในปี 2557 ว่าบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 4,435.17 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 ซึ)งมีรายได้ รวมอยู่ที) 1,593.87
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ รวมประมาณร้ อยละ 178 และสามารถกลับมามีผลกํ าไรสุทธิ ในปี 2557
จํานวน 304.61 ล้ านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 3,071.94 ล้ านบาท รายได้ จาก
การให้ เช่าและบริ การ 960.47 ล้ านบาท รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ 19.43 ล้ านบาท รายได้ ที)เป็ นกําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ประเภทถือไว้ เพื)อขาย 323.73 ล้ านบาท และรายได้ อื)นๆ 59.61 ล้ านบาท
ฐานะทางการเงินรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2557 มีสนิ ทรัพย์รวมอยูท่ ี) 21,251.68 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 ซึ)งมี
สินทรัพย์อยูท่ ี) 12,579.54 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์หลักที)เพิ)มขึ 1นมาจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ซึ)งเป็ นการ
ซื 1อที)ดินใหม่เพื)อนํามาพัฒนาโครงการจํานวน 9,354 ล้ านบาท สําหรั บหนี 1สินรวมมีจํานวน 13,915.90 ล้ านบาท เพิ)มขึน1
7,223.23 ล้ านบาท เมื)อเทียบกับปี 2556 ซึ)งมีหนี 1สินรวมอยู่ที) 6,692.67 ล้ านบาท โดยมีเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสันจากสถาบั
1
นการเงินจํานวน 3,647.17 ล้ านบาท ซึง) ส่วนหนึง) ใช้ ไปในการซื 1อหุ้นสามัญของ KLAND ในด้ านส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมมีจํานวน 7,335.78 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 ซึ)งอยู่ที) 5,886.87 ล้ านบาท เป็ นจํานวนเงิน 1,448.91 ล้ านบาท ซึ)ง
ส่วนหนึง) มาจากทุนที)ออกและเรี ยกชําระเพิ)มขึ 1นจากการที)ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ได้ ทําการแปลงสภาพ (Exercice
Warrant) จากใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เมื)อช่วงต้ นปี ที)ผา่ นมา
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี 1
• นายสุ วิท ย์ เลาหะพลวั ฒนา :
อสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”)

สอบถามถึ งราคาสํา หรั บการจัด ตัง1 กองทรั สต์ เพื) อการลงทุน ใน

นายธนพล ศิริธนชัย : ขณะนี 1อยู่ในระหว่างการดําเนินงานและจัดเตรี ยมเอกสารเพื)อจะขออนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) โดยราคาจะเป็ นไปตามที)ได้ ขออนุมตั ิ
กรอบจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้ แต่ราคาที)เกิดขึ 1นจริ งต้ องรอดูจากสภาวะตลาดในช่วงที)เปิ ดทําการขาย
หน่วยลงทุนต่อไป
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : จะมีการขายที)ดินที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เพิ)มจากปี ที)
ผ่านมาซึ)งมีการขายที)ดินเชี ยงรายและรามคําแหง ไปแล้ วหรื อไม่ และทางบริ ษัทฯ มีแผนที)จะพัฒนาที)ดิน
บริ เวณรามคําแหงหรื อไม่ และสําหรับที)ดิน Non – Core ที)เหลือมีการประกาศการขายหรื อยัง และทาง
ช่องทางไหน
นายธนพล ศิริธนชัย : ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการประกาศขายที)ดินที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(Non – Core Assets) โดยกําลังเจรจากับ บริ ษัท ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ให้ เป็ นตัวแทนหลัก
ในการขายและจัดประมูล อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ที)สนใจหรื อตัวแทนขายรายอื)น ๆ
สามารถเข้ ามาช่วยในกระบวนการขาย โดยท่านสามารถติดต่อผ่านเข้ ามาที)บริ ษัทฯ ได้ โดยตรง
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : จากข้ อมูลในรายงานประจําปี ในส่วนของโครงสร้ างการจัดการและ
ค่าใช้ จ่าย เห็นว่ามีสว่ นที)บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าที)ปรึ กษาทางกฎหมาย และทราบว่า บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จํากัด เป็ นที)ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ ในปี ที)ผ่านมา โดยมีคุณวีระวงค์เคยดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงอยากทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าที)ปรึ กษา
ดังกล่าวให้ กบั สํานักงานของคุณวีระวงค์หรื อบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องเป็ นจํานวนเงินเท่าไร
นายปณต สิริวัฒนภักดี : ที)ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษัททุกท่าน ได้ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และได้ ปฏิบัติหน้ าที)อย่างถูกต้ องตามระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดย
ตลอด โดยในส่วนของรายละเอียดค่าใช้ จ่ายดังกล่าว คุณธนพล ประธานอํานวยการ จะเป็ นผู้ตอบคําถาม
นายธนพล ศิริธนชัย : ในปี ที)ผ่านมาบริ ษัทฯ มีค่าบริ การทางวิชาชีพของ บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จํากัด จํานวน 1.5 ล้ านบาท

18

เอกสารแนบ 1
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ขอให้ ชี 1แจงรายละเอียดตัวเลขสําหรับกําไรในการจําหน่ายทรัพย์สินซึ)งมีถึง
323.73 ล้ านบาท แต่กําไรสุทธิเหลือ 304.61 ล้ านบาท ซึ)งคาดว่าอาจจะมีกําไรส่วนอื)นเข้ ามาและมาตัดภาษี เงิน
ได้ หรื อค่าเสือ) มต่างๆ และกําไรจากการดําเนินงานอื)นๆ ในปี 2557 และในปี 2558 จะเป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : บริ ษัทฯ มีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 323.73 ล้ านบาท ซึง) กําไรดังกล่าว
จะต้ องเสียภาษี เงินได้ โดยหลังจากหักภาษี แล้ ว ทําให้ มีกําไรจากการขายสินทรัพย์หลังหักภาษี สทุ ธิ 258 ล้ าน
บาท ในส่วนของการตังค่
1 าเผื)อสํารองสินทรัพย์ด้อยค่าในปี นี 1มีจํานวน 162 ล้ านบาท ซึ)งหากไม่พิจารณากําไร
และส่วนตังด้
1 อยค่าดังกล่าว จะพบว่าบริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประมาณ 208 ล้ านบาท ส่วน
ในปี 2558 หากบริ ษัทฯ สามารถดําเนินงานได้ ตามเป้ายอดขายที)วางไว้ ก็คาดว่าจะสามารถมีผลกําไรได้
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมรั บทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2557 ดังกล่าว
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1เป็ นเรื) องที)รายงานเพื)อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติ ที)ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2557
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิน0 สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที)ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม
2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึง) ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 นี 1แล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี 1
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ขอให้ ชีแ1 จงรายละเอียดเกี)ยวกับคดีความที)บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถูก
ฟ้ องร้ องโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ชําระคืนเงินมัดจําจํานวน 9 ล้ านบาท และคดีความที)บริ ษัทย่อย
ซึง) เป็ นโจทก์ยื)นฟ้ องกรมสรรพากรเมื)อวันที) 14 กันยายน 2554 ดังที)ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล :
สําหรับคดีความที)บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถูกคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคซึง) เป็ นโจทก์ฟ้องร้ อง เป็ นคดีความตังแต่
1 ช่วงที)เกิดวิกฤตต้ มยํากุ้ง โดยบริ ษัทย่อยแห่งหนึ)งมีโครงการ
ที)จะพัฒนาคอนโดมิเนียมขึ 1น แต่เนื)องจากประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจจึงไม่สามารถดําเนินการสร้ างให้ แล้ ว
เสร็ จได้ บริ ษัทฯ ย่อยดังกล่าวได้ ถกู ฟ้ องร้ องให้ ล้มละลาย ทางสํานักงานคุ้มครองผู้บริ โภคจึงเป็ นตัวแทนของ
ลูกค้ าในโครงการฟ้ องร้ องขอเรี ยกเงินคืน ซึ)งคดีดงั กล่าวมีบางคดีที)บริ ษัทฯ ชนะคดีแล้ ว และมีบ้างที)แพ้ ใน
ชันต้
1 น แต่คดีทงหมดยั
ั1
งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
สําหรับคดีความที)บริ ษัทย่อยฟ้ องกรมสรรพากรโดยขอเรี ยกคืนเงินภาษี หกั ณ ที)จ่าย ที)ได้ นําส่งไปแล้ ว แต่
เนื)องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนและไม่มีภาษี ที)ต้องชําระเพิ)ม จึงดําเนินการขอเงินคืนจากกรมสรรพากร ซึง) ทาง
กรมสรรพากรได้ อนุมตั ิคืนเงินมาให้ สว่ นหนึง) แล้ ว ดังนัน1 คณะผู้บริ หารชุดก่อนหน้ านี 1จึงได้ ดําเนินการฟ้ องร้ อง
เพื)อขอเงินส่วนที)เหลือคืน ปั จจุบนั คดีความยังไม่สิ 1นสุด โดยยังอยูใ่ นชันอุ
1 ทธรณ์
นายธนพล ศิริธนชัย :
ในช่วงที)คณะผู้บริ หารชุดปั จจุบันได้ เข้ ามาบริ หารงานตัง1 แต่ปี 2556 ได้
ทําการศึกษารายการที)เกี)ยวข้ องกับคดีความที)เกิดขึ 1นมาในอดีตอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงได้ มีการ
ตังสํ
1 ารองในส่วนที)อาจจะเกิดความเสียหายขึ 1นแล้ วทังหมด
1
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไร
ขาดทุน สําหรับปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
274 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม
วาระที 4

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,452,941
122,400
0
1,270,575,341

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99037
0.00963
00.00000

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ เป็ นผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี 1

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ ได้ แจ้ งต่อที)ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่
เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสํารองต่างๆ ทังหมดในแต่
1
ละปี ทังนี
1 1 การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่างๆ
มาพิจารณาประกอบดังนี 1 เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ)งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี จากผลการดําเนินงานในปี 2557 ที)ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผล
ประกอบการของงบเดี)ยว เป็ นผลกําไรสุทธิ 286,492,204 บาท (สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสี)แสนเก้ าหมื)นสองพันสองร้ อยสี)บาท)
แต่ยงั คงมียอดขาดทุนสะสมที)ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือ 1,334,182,973 บาท (หนึ)งพันสามร้ อยสามสิบสี)ล้านหนึ)งแสนแปดหมื)น
สองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี 1
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)
จํานวนหุ้นทีจ) ําหน่ายได้ ทงหมด
ั1
(หุ้น)
อัตราในการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
1 1นประมาณ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ

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

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

ดังนัน1 คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึง มีมติเ สนอให้ ที)ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นพิจ ารณาอนุมัติ งดการจ่า ยเงิ น ปั นผล
ประจําปี 2557 เนื)องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึง) เป็ นข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผล
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2557
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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เอกสารแนบ 1
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายปั นผลประจําปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
275 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม
วาระที 5

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,553,901
28,200
0
1,270,582,101

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99778
0.00222
0.00000

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียงั มิได้ ออกจําหน่ าย

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดในเรื) องดังกล่าวต่อที)ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด แจ้ งต่อที)ประชุมว่า ด้ วยเหตุ
ที)บริ ษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินประจําปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนทังสิ
1 1น 1,334,182,973
บาท (หนึ)งพันสามร้ อยสามสิบสี)ล้านหนึ)งแสนแปดหมื)นสองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท) ดังนัน1 เพื)อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื)อมีกําไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้นเพื)อชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ตามลําดับ แต่เนื)องจากบริ ษัทฯ ยังมีห้ นุ ที)คงเหลือจากการสํารองไว้ เพื)อการใช้ สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที)ได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2554 เมื)อวันที) 3 มีนาคม 2554 ซึง) ได้ สิ 1นอายุลงแล้ ว จึงจําเป็ นที)
บริ ษัทฯ จะต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 1,943,760 บาท (หนึ)งล้ านเก้ าแสนสี)หมื)นสามพันเจ็ดร้ อยหกสิบบาท)
จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 16,382,133,790 บาท (หนึ)งหมื)นหกพันสามร้ อยแปดสิบสองล้ านหนึ)งแสนสามหมื)นสามพัน
เจ็ดร้ อยเก้ าสิบบาท) เป็ น 16,380,190,030 บาท (หนึ)งหมื)นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึ)งแสนเก้ าหมื)นสามสิบบาท) แบ่ง
ออกเป็ นหุ้น จํ านวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที)ยังมิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท)
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที)ยงั มิได้ ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
(สิบบาท)
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที)ยงั มิได้
ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
1
ของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
278 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,263,401
122,400
2,280,000
1,270,665,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81093
0.00963
0.17943
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เอกสารแนบ 1
วาระที 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดในเรื) องดังกล่าวต่อที)ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด แจ้ งต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื) อง ทุน
จดทะเบียน เป็ นดังนี 1
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 16,380,190,030 บาท (หนึง) หมื)นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึง) แสน
เก้ าหมื)นสามสิบบาท)”
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง) พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง) หมื)นเก้ าพัน
สามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10 บาท (สิบบาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,638,019,003 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึง) พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง) หมื)นเก้ าพัน
สามหุ้น)
( - )”

จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ)มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื)อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื)อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
281 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,281,401
122,400
2,270,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81172
0.00963
0.17865
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เอกสารแนบ 1
วาระที 7

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดในเรื) องดังกล่าวต่อที)ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด แจ้ งต่อที)ประชุมว่า เพื)อเป็ น
การเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื)อมีกําไรสุทธิ และกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องโอนทุน
สํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ จํานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื)นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื)อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ โดยภายหลังการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะคงเหลือผลขาดทุนสะสม จํานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ)งพันสองร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื)นห้ าพันสี)ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาท) คํานวณจากงบการเงิน สําหรับปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ ไม่มีทนุ สํารองอื)นใดนอกจากทุน
สํารองตามกฎหมาย
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการโอนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื)นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื)อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริ ษัทฯ
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ)ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
280 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม
วาระที 8

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,241,401
122,400
2,310,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.80857
0.00963
0.18179

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่ าทีตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่ าที
ตราไว้ ห้ ุ น ละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุ น ละ 4.75 บาท เพือชดเชยส่ วนตํากว่ ามูล ค่ าหุ้ น และ
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดในเรื) องดังกล่าวต่อที)ประชุม
นางสาวจิ รยง อนุม านราชธน ที)ป รึ ก ษาทางการเงิ น จาก บริ ษั ท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํ ากัด แจ้ ง ต่อที) ป ระชุม ว่า
เนื)องจากที)ประชุมได้ อนุมตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ในวาระที) 7 แล้ ว บริ ษัทฯ
จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ภายหลังจากการโอนทุนสํารองตามกฎหมายเพื)อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ
จํานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ)งพันสองร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื)นห้ าพันสี)ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วันที) 31
ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นตํ)ากว่ามูลค่าหุ้น จํานวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพันสามร้ อยสามสิบเจ็ดล้ านแปดแสนหนึ)ง
หมื)นสามพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสี)บาท) ดังนัน1 เพื)อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื)อมีกําไรสุทธิ และ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ จํานวน 8,599,599,765.75 บาท
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เอกสารแนบ 1
(แปดพันห้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนเก้ าหมื)นเก้ าพันเจ็ดร้ อยหกสิบห้ าบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุน
ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 16,380,190,030 บาท (หนึ)ง หมื) น หกพัน สามร้ อยแปดสิบ ล้ า นหนึ)ง แสนเก้ า หมื) น สามสิบ บาท) เป็ น
7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื)นสองร้ อยหกสิบสีบ) าทยี)สบิ ห้ าสตางค์) โดยการลดมูลค่าที)
ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที)ตราไว้ ห้ ุนละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ ดสิบห้ า
สตางค์) เพื)อชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ตามลําดับ
ทังนี
1 1การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้นดังกล่าว มิได้ ทําให้ จํานวนหุ้นเปลีย) นแปลงไปจากเดิม
และภายหลัง การดํ า เนิ น การดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่ มี ผ ลขาดทุน สะสม และจะมี ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการลดทุ น จํ า นวน
4,830,330.75 บาท (สี)ล้านแปดแสนสามหมื)นสามร้ อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) ซึ)งคณะกรรมการมีมติเสนอให้ จ่ายคืน
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์
ศูนย์สองเก้ าสีแ) ปดบาท) โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที)คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจกําหนดวันกําหนดรายชื) อผู้ถือหุ้นที)มีสิทธิ รับคืนส่วนเกิ นทุน และวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป
จากนัน1 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ได้ ชีแ1 จงข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเรื) องการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ
10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื)อชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ต่อที)ประชุม ดังนี 1
(หน่ วย :บาท)

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

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

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

7,785,420,595

ณ 31 ธันวาคม 2557

ทุนจดทะเบียน
ทุนที)ออกและชําระแล้ ว
ส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว – สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท

นอกจากนี 1 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด ได้ เสนอต่อที)
ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที)
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี)ยวเนื)องกับ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ และการจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าว และ/หรื อ ดําเนินการ
ใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานอื)นใดที)เกี)ยวข้ อง และให้ มีอํานาจแต่งตังผู
1 ้ รับมอบอํานาจช่วงให้ กระทําการดังกล่าวได้
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี 1
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : กรณีการลดทุนจดทะเบียนหลังจากสิ 1นสุดขันตอนแล้
1
ว มีผลกระทบต่อมูลค่า
หุ้นตามบัญชีด้วยหรื อไม่ และในขันตอนการขออนุ
1
มตั ิจากเจ้ าหนี 1 กรณีมีเจ้ าหนี 1ไม่อนุมตั ิ จะสามารถดําเนินการ
ต่อได้ หรื อไม่ และหากเป็ นบริ ษัทที)ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนต้ องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี 1ด้ วยหรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน : การลดทุนจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี และจํานวน
หุ้นไม่มีการเปลี&ยนแปลง จะเปลี&ยนแต่ราคาพาร์ ซึ&งเป็ นการจัดการโครงสร้ างภายใน ส่วนในกรณีไม่ได้ รับ
อนุมตั ิจากเจ้ าหนี $ บริ ษัทฯ อาจดําเนินการคืนเงินกู้ให้ กบั เจ้ าหนี $ได้ แต่หากไม่สามารถคืนเงินกู้ให้ กบั เจ้ าหนี $ได้
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บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิจากที&ประชุมผู้ถือหุ้นเพื&อขอยกเลิกรายการการลดทุนจดทะเบียน และสําหรับบริ ษัทที&
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการทํารายการลดทุนจดทะเบียนจะต้ องขออนุมตั ิจาก
เจ้ าหนี $ด้ วยเช่นกัน เนื&องจากเจ้ าหนี $ถือเป็ นผู้ที&มีสทิ ธิบนกระแสเงินสดของบริ ษัท
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : การลดทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อการจัดตังกองทรั
1
สต์เพื)อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) หรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน : การลดทุนจดทะเบียนไม่เป็ นประเด็นแต่อย่างใดต่อการจัดตังกองทรั
$
สต์
เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) ซึง) เป็ นการจัดการทางการเงิน (Financing) โดยการใช้ สนิ ทรัพย์ที&มี
อยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
• นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : กรณีการลดทุนจดทะเบียน ที)จะตัดหุ้นที)จดทะเบียนและเพิ)มทุนไปแล้ ว
แต่ไม่มีการจําหน่าย จําเป็ นต้ องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี 1หรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน : กรณีเป็ นการตัดทุนที&ยงั ไม่ได้ เรี ยกชําระ ไม่ต้องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี $แต่
ประการใด แต่กรณี ที&ต้อ งทํา การลดราคาพาร์ และล้ างขาดทุนสะสม ต้ องขออนุมัติจ ากเจ้ าหนี $ สําหรั บ
รายละเอียดการดําเนินงานได้ แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นซึ&งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในครัง$ นี $
แล้ ว
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที)ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ ดสิบห้ าสตางค์) เพื)อชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ การจ่ายคืน
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์
ศูนย์สองเก้ าสีแ) ปดบาท) และการมอบอํานาจตามที)เสนอ
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่าวาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้น
จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท (สี)บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื)อชดเชย
ส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ การจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จดุ ศูนย์ศนู ย์สองเก้ าสีแ) ปดบาท) และการมอบอํานาจตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้ างต้ น ด้ ว ยคะแนนเสียงเกิ นกว่า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสียงทัง1 หมดของผู้ถือ หุ้นที) มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
280 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,241,401
122,400
2,310,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.80857
0.00963
0.18179
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เอกสารแนบ 1
วาระที 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
เป็ นผู้ชี 1แจงรายละเอียดในเรื) องดังกล่าวต่อที)ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที)ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด แจ้ งต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื) อง
ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี 1
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื)น
สองร้ อยหกสิบสีบ) าทยี)สบิ ห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง) พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง) หมื)นเก้ า
พันสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
4.75 บาท (สีบ) าทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,638,019,003 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึง) พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง) หมื)นเก้ า
พันสามหุ้น)
( - )”

จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ)มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื)อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ)มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื)อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
282 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,281,474
122,400
2,270,000
1,270,673,874

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81172
0.00963
0.17865
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เอกสารแนบ 1
วาระที 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง0 กรรมการแทนกรรมการทีต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที) 17 ซึง) กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ที)มีอยูท่ งหมด
ั1
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง1 โดยให้ กรรมการที)อยู่ในตําแหน่งนานที)สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
โดยกรรมการที)พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
1 ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ซึ)งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง1 นี 1มี
กรรมการซึง) ครบกําหนดต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายชายน้ อย เผื)อนโกสุม กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ (3) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
และเพื)อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื)อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ ประธานฯ ได้
เชิญกรรมการที)ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ทัง1 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุม จากนัน1 ประธานฯ ได้ ชีแ1 จงต่อที)ประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษัทซึ)งไม่รวมกรรมการที)ได้ รับการเสนอชื)อเพื)อพิจารณาเลือกตังเป็
1 นกรรมการแทนกรรมการที)ต้องพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ซึ)งถื อเป็ นกรรมการที)มี ส่วนได้ เสียในวาระนี 1 ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง) ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที)มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
1
)ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหนึง) และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายชายน้ อย เผื)อนโกสุม
2. นายอุดม
พัวสกุล
3. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทัง1 นี 1 เนื) อ งจากเห็น ว่า บุค คลดังกล่าวข้ า งต้ น เป็ นผู้ที) มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณ สมบัติ ครบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
1 เป็ นกรรมการบริ ษัทของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที)เกี)ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที)เกี)ยวข้ องของผู้ที)ได้ รับการเสนอชื)อ
เป็ นกรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึง) ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง1
นี 1แล้ ว
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
1
กรรมที)ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื)อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื)อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที)ดี
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ)ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
1
)พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง1 3 ท่าน กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง) และดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที)เสนอ โดยลงมติเลือกตัง1
กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี 1
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เอกสารแนบ 1
1. นายชายน้ อย เผือนโกสุม
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ที)ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ซึง) ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ)ง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
285 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,655,675
18,200
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99857
0.00143
0.00000

2. นายอุดม
พัวสกุล
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที)ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ซึง) ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง) ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
284 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,551,475
122,400
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99037
0.00963
0.00000

3. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ตําแหน่ ง กรรมการ
ที)ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง) ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
277 ราย
ไม่เห็นด้ วย
12 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,228,072,975
42,600,900
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
96.64738
3.35262
0.00000

จากนัน1 ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง1 3 ท่าน กลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม
วาระที 11 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ซึง) กําหนดให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขต
หน้ าที)และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้
และความสามารถของกรรมการ รวมทังได้
1 เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื)นที)อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื)อให้
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เอกสารแนบ 1
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 รวมทังค่
1 าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000
บาท(เจ็ดล้ านบาท) โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็ นเงินจํานวนทังสิ
1 1น 4,166,000 บาท (สี)ล้าน
หนึง) แสนหกหมื)นหกพันบาท)
จากนัน1 ประธานฯ ได้ เ สนอต่อที) ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อ ย
ประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที)ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 นี 1 สรุปได้ ดงั นี 1
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคคล
ค่าเบี 1ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี 1ยประชุม
ค่าตอบ
รายเดือน
แทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
25,000
20,000
20,000
10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
25,000
20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและ 22,000
18,000
สรรหา
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง) เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท ประจําปี 2558
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม ดังนี 1

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
268 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
17 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,255,675
18,200
400,000
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุม
99.96709
0.00143
0.03148

วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง0 และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื)อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี 1
นายชายน้ อย เผื)อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที)ประชุมว่า เพื)อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึ)งกําหนดให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี แต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ)งจาก
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีดงั ต่อไปนี 1
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เอกสารแนบ 1
1.
2.
3.
4.

นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที) 2316 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที) 3920 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที) 4439 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที) 4795

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง) มีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณา
แต่งตัง1 คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ ของ
ผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที)เกี)ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความต่
1
อเนื)องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทงั 1 4 ราย ข้ างต้ น
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที)สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยติดต่อกันมาแล้ ว 9 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที)เกี)ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี
1 1 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจําปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 นาย
นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจําปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก เคยได้ รับการ
เสนอชื)อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื)อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ในปี นี 1เป็ นปี แรก
นอกจากนัน1 นายชายน้ อย เผื)อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที)ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังสิ
1 1นไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึง) ล้ านห้ าหมื)นบาท) ประกอบด้ วย
-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ
รวมทังสิ
1 1น

390,000
660,000
1,050,000

บาท
บาท
บาท

ทัง1 นี 1 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ่ า ยค่ า สอบบัญ ชี ป ระจํ า ปี 2555 ถึ ง ปี 2557 ให้ แ ก่ ผ้ ูส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายละเอียด
ดังนี 1
หน่วย : บาท
รายการ
2557
2556
2555
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
980,000
900,000
900,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
2,720,000
2,800,000
3,100,000
ค่าบริ การ IFRS Convergence
390,000
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ
85,550
รวมค่าสอบบัญชีและบริ การอื)น
3,700,000
3,700,000
4,475,550
นอกจากนี 1 ยังมีค่าบริ การอื)น ๆ ที) บริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยจ่ ายให้ กับ บริ ษั ทในเครื อของ บริ ษั ท เคพีเ อ็ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี 1
หน่วย : บาท
ชื)อผู้ให้ บริ การ
2557
2556
2555
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
363,800
หมายเหตุ : บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เป็ นคนละนิติบคุ คลกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด และขอบเขตงานที)ให้ คําปรึกษาดังกล่าวไม่ซํ 1าซ้ อนกับงานด้ านการสอบบัญชี
จากนันประธานฯ
1
ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี)ยวกับวาระนี 1หรื อไม่ เมื)อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ)มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที)ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังและ
1
การกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
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เอกสารแนบ 1
ในการนี 1 ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที)ประชุมทราบว่า วาระนี 1จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที)ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการแต่งตังและกํ
1
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
269 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
17 ราย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,255,875
18,200
400,000
1,270,674,075

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง0 หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.96709
0.00143
0.03148

วาระที 13 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื)นหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี 1
• นางสาวภาษิกร เชือ0 บุญชัย (สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) : สอบถามการเข้ าร่ วมโครงการการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน) (CAC) และนโยบายการบริ หารภายในเกี)ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน) ภายในองค์กร
นายวันชัย ศารทูลทัต : ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาในเรื) องการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน) โดยได้ มีการวางกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบตั ิงานไว้ แล้ ว
นายธนพล ศิริธนชัย : คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการหารื อเรื) องการป้องกันกัน ต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน) โดยมีการกําหนดมาตรการภายในบริ ษัท มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
1
หารความเสี)ยง และ
กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ส่วนของความร่วมมือกับองค์กรภายนอก บริ ษัทฯ ก็
ได้ ให้ ความสําคัญโดยได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกสภาหอการค้ าไทย ซึง) ถือเป็ นองค์กรหนึง) ที)ให้ ความสําคัญใน
การมีนโยบายเรื) องการป้องกันต่อต้ านการทุจริ ตอย่างชัดเจน
• นายบุญรั กษ์ สกุลสถาพร : บริ ษัทฯ สามารถทํากําไรในปี ที)ผ่านมาจํานวน 305 ล้ านบาท มีกําไร
จากการขายทรัพย์สนิ ที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) โดยหักภาษี ประมาณ 260 ล้ านบาท
หากวิเคราะห์ในเบื 1องต้ น บริ ษัทฯ จะมีกําไรประมาณ 40 กว่าล้ านบาท ใช่หรื อไม่ และในปี 2558 หาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถทําการขายทรัพย์สินที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จะกระทบต่อกําไรหรื อไม่ และการเปิ ด
โครงการที)อยูอ่ าศัยใหม่หลายโครงการจะสามารถช่วยผลกําไรได้ มากน้ อยอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื)องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการตังค่
1 าเผื)อสํารองสินทรัพย์ด้อยค่า
จํานวนประมาณ 162 ล้ านบาท หากหักในส่วนนี 1ออกไป บริ ษัทฯ จะมีกําไรจากการดําเนินงานสุทธิ
ประมาณ 208 ล้ านบาท สําหรับในปี 2558 บริ ษัทฯ ตังเป
1 ้ ารายได้ ไว้ ที) 8,238 ล้ านบาท หากเป็ นไปตาม
เป้าหมายที)วางไว้ การขายทรัพย์สนิ ที)ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลกําไรมากนัก
นายธนพล ศิริธนชัย : ได้ กล่าวเสริ มว่าสําหรับในส่วนของนโยบาย บริ ษัทฯ จะรักษาระดับของอัตรา
กําไรขันต้
1 น (GP) ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที)อยู่อาศัยให้ อยู่ที)32% - 35% เช่นเดียวกับ
ธุรกิจที)อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีอตั รากําไรสุทธิประมาณ 12 – 15%
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• นายบุญรั กษ์ สกุลสถาพร : บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดตังกองทรั
1
สต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(“REIT”) เรี ยบร้ อยเมื)อไหร่ และหลังจากจัดตังกอง
1
REIT เสร็ จแล้ ว จะมีกําไรพิเศษในการออกกอง
REIT คาดว่ากําไรที)จะกลับเข้ าสูผ่ ลการดําเนินงานมีจํานวนเท่าไหร่
นายธนพล ศิริธนชัย : หลังจากที)ได้ ขออนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดตังกองทรั
1
สต์เพื)อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) บริ ษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการให้ เสร็ จภายในปี 2558 นี 1 ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดเตรี ยมเอกสารเพื)อยื)นขออนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) คาดว่าจะจัดตังได้
1 แล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 3
• นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร : ความยากง่ายสําหรับการขายในปี 2558 เมื)อเทียบกับปี 2557 ที)ผา่ นมา
นายธนพล ศิริธนชัย : ในส่วนของธุรกิจให้ เช่าพื 1นที)อาคารสํานักงานมีแนวโน้ มในเกณฑ์ที)ดีขึน1
เนื)องจาก Supply ที)ออกมายังมีไม่มาก และส่วนสํานักงานของบริ ษัทต่างๆ มีการขยับขยายเพิ)มขึ 1น
รวมทังมี
1 การส่งเสริ มเรื) อง AEC ซึ)งจะทําให้ บริ ษัทต่างชาติเข้ ามาตังสํ
1 านักงานในประเทศเพิ)มมากขึ 1น
ส่วนธุรกิจพัฒนาที)อยูอ่ าศัยโดยภาพรวม ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที)ดี
นายแสนผิน สุขี : สําหรับค่าใช้ จ่ายการบริ หารงานในธุรกิจที)อยู่อาศัยในปี 2558 แนวโน้ มน่าจะ
ลดลง เนื)องจากบริ ษัทฯ มีการเปลี)ยนวิธีการจัดทําโฆษณาใหม่ จากที)ผ่านมาโฆษณาทางสื)อที)เป็ น
Mass Media เปลี)ยนมาเป็ นการโฆษณาแบบ Online Maketing เพิ)มขึ 1น ซึ)งจะส่งผลให้ มีผล
ประกอบการที)ดีขึน1 อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที)สงู มากขึ 1น อาจทําให้ อัตรากําไรขัน1 ต้ น (GP) ไม่
สามารถตังไว้
1 สงู เหมือนในอดีต แต่หากสามารถลดค่าใช้ จ่ายลง บริ ษัทฯ ก็จะมีอตั รากําไรสุทธิที)ดีขึ 1นได้
จากนัน1 ประธานฯ ได้ สอบถามที)ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื)นหรื อไม่ เมื)อที)ประชุม
ไม่มีเรื) องอื)นใดซักถามเพิ)มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที)ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ
ที)เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที)ประชุม

ลงชื)อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอํานวยการ

ลงชื)อ

นายกํ าพล ปุญโสณี
(นายกําพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 0 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที 6 พฤศจิกายน 2558
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ขอรายงานมติที)ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง1 ที) 6/2558 ซึ)งประชุมเมื)อวันที) 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น. เกี)ยวกับการเพิ)มทุนจด
ทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ)มทุน ดังต่อไปนี 1
1. การเพิมทุน
ที) ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ) ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 7,780,590,264.25 บาท เป็ น
11,037,670,000 บาท แบ่งออกเป็ น 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน
685,700,997 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท โดยเป็ นการเพิ)มทุนในลักษณะดังนี 1
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว) ไป
(General Mandate)
2.

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

685,700,997
-

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
4.75
-

รวม
(บาท)
3,257,079,735.75
-

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน จํานวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ
4.75 บาท รวม 3,257,079,735.75 บาท เพื)อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมี
รายละเอียดดังนี 1

2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์
(ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”) ซึง) เป็ น
บริ ษัทย่อยของ Frasers Centrepoint
Limited (“FCL”)

685,700,997

หมายเหตุ :

อัตรา
ส่ วน
-

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ0
หมายเหตุ
(บาท/หุ้น) และชําระเงินค่ าหุ้น
7.25
ภายใน
โปรดดูหมาย
ระยะเวลา 3 เดือน เหตุ 1, 2 และ 3
ภายหลังได้ รับอนุมตั ิ
จากที)ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ

1. FCL เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ปรากฏในสารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยงกัน
กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ
2. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT เป็ นราคาที)สูงกว่าราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว
เฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังสิบห้ าวันทําการ
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ติดต่อกัน ก่อนวันที)คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที) 1/2558 เพื)อขออนุมัติให้
บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุน คือ ระหว่างวันที) 15 ตุลาคม 2558 ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ซึง) จะเท่ากับ 7.03
บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3. คณะกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการที)ได้ รับมอบหมาย หรื อผู้ที)ได้ รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอํานาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงื)อนไข
และรายละเอียดอื)นๆ ที)เกี)ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที)เกี)ยวข้ อง รวมทัง1 ดําเนินการต่างๆ อันเกี)ยวเนื)องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว
และ (3) ดําเนินการและลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน รายงาน คําชี 1แจง และหลักฐานที)จําเป็ นและ
เกี)ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ)มทุนดังกล่าว ซึ)ง รวมถึงการติดต่อ และการยื)นคําขออนุญาตหรื อ ขอผ่อ นผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื)นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี)ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ)มทุนดังกล่าว

2.2

การดําเนินการของบริษัท กรณีท ีมีเศษของหุ้น
ไม่มี เนื)องจากที)ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น เพื)อเสนอขายแก่ FPHT ทังจํ
1 านวน จึงไม่มีกรณีที)มีเศษ
ของหุ้น

2.3 จํานวนหุ้นคงเหลือทียงั มิได้ จดั สรร
- ไม่มี –
2.4

กําหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัตกิ ารเพิมทุน / จัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/ 2558 ในวันที) 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์
คลับ ชัน1 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื)อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
1 วนั ที).................................
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กําหนดรายชื)อผู้ถือหุ้นที)มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที) 23 พฤศจิกายน 2558 และให้ รวบรวมรายชื)อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที) 24 พฤศจิกายน 2558 (วันทําการถัดจากวัน
กําหนดรายชื)อผู้ถือหุ้น)

3.

การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ องและเงือนไขการขออนุญาต
 การอนุมตั ิจากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ให้ บริ ษัทฯ เพิ)มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่
FPHT รวมถึงการอนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) ให้ แก่ FPHT
 การดําเนินการจดทะเบียนการเพิ)มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
 การขออนุญาตจากสํานักงานก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด
 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนําหุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4.

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT ซึ)งเป็ นบุคคลในวงจํากัดครัง1 นี 1 บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินจํานวน
4,971,332,228.25 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ)งบริ ษัทฯ
มีวตั ถุประสงค์นําเงินที)ได้ รับดังกล่าว มาใช้ ดงั นี 1


เพื)อนําไปเป็ นเงินทุนในการซื 1อที)ดินเพื)อการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที)อยู่อาศัยแนวราบเพื)อขาย
ซึง) เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ในปี 2559 – 2560 ประมาณ 2,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ จะใช้ เงินทุนดังกล่าวใน
การพัฒนาโครงการบ้ านเดี)ยวในแบรนด์โกลเด้ น วิลเลจ จํานวนประมาณ 3 โครงการ และทาวน์เฮ้ าส์ในแบรนด์
โกลเด้ น ทาวน์ จํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดับราคาประมาณ 2 – 10 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุน
รวมประมาณ 4,500 ล้ านบาท โดยใช้ ระยะเวลาพัฒนาโครงการ 3 – 4 ปี ทัง1 นี 1 บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงินเพิ)มเติม
ประมาณ 2,500 ล้ านบาท ในการพัฒนาโครงการและก่อสร้ างบ้ าน โดยบริ ษัทฯ อาจมีการปรับเปลี)ยนมูลค่าเงิน
ลงทุนในการซือ1 ที)ดิน และการก่อสร้ าง เพื)อให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการได้ ประสบความสําเร็ จตาม
สภาวะแวดล้ อมในอนาคต ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ จะไม่มีความเสีย) ง หรื อได้ รับผลกระทบเพิ)มเติมจากการ
ลงทุนนี 1 เนื)องจากเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ที)ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั



เพื)อเป็ นเงินทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชยกรรมของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โครงการเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ ในปี 2559 เพื)อให้ โครงการเสร็ จสมบูรณ์พร้ อมเปิ ดใช้ บริ การ อาทิเช่น ค่าก่อสร้ างโครงการในส่วนโรงแรม
บางส่วน ค่าตกแต่งภายในโครงการทังในส่
1 วนอาคารสํานักงานและส่วนโรงแรม ค่าตกแต่งภูมิทศั น์ของโครงการ
ค่าใช้ จ่ายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องก่อนการเปิ ดดําเนินการโครงการ จํานวนประมาณ 1,000 ล้ านบาท โดยในส่วนของ
อาคารสํานักงานในโครงการดังกล่าว มีอตั ราการจองพื 1นที)เช่าที)บริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจําแล้ วประมาณร้ อยละ 44
ของพื 1นที)สาํ นักงานรวม ซึง) บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ จะไม่มีความเสีย) ง หรื อได้ รับผลกระทบเพิ)มเติมจากการลงทุน
นี 1 เนื)องจากเป็ นหนึง) ในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ที)ดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั



เพื)อเป็ นเงินลงทุนในโครงการสามย่าน ซึ)งบริ ษัทฯ จะเข้ าร่ วมลงทุนกับกลุ่มผู้ที)ได้ รับสิทธิใช้ ประโยชน์ในพื 1นที)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริ ษัทฯ ประมาณ
1,960 ล้ านบาท (รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และ
รายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนโครงการสาม
ย่าน ต่อเมื)อที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว พร้ อมกับอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และรายการที)เกี)ยวข้ อง นอกจากนี 1
การร่วมลงทุนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการยินยอมจากคณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง) เป็ นผู้ให้ สิทธิใช้ ประโยชน์โครงการ
สามย่านดังกล่าว
ทังนี
1 1 ผลกระทบในการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านต่อบริ ษัทฯ จะเกิดขึ 1น ในกรณีภายหลังบริ ษัทฯ เข้ าลงทุน
ในบริ ษั ทจัดตัง1 ใหม่ เพื) อ ลงทุน ในโครงการสามย่ านแล้ ว และหากเกิ ด เหตุก ารณ์ ที) ส ัญ ญาให้ ใช้ สิท ธิ กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ 1นสุดลงจากการที)กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิผิดสัญญา และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลาที)
กําหนด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีสิทธิเรี ยกให้ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิชําระหนี 1ที)ค้างชําระพร้ อมดอกเบี 1ย และ
ค่าเสียหายในส่วนที)เกินจากหลักประกัน (ถ้ ามี) รวมทังค่
1 าเสียหายใดๆ ที)เกิดจากการไม่ชําระหนี 1หรื อการไม่
ปฏิบตั ิตามสัญญา และค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี รวมทังค่
1 าส่วนแบ่งรายได้ ที)กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิต้องให้ แก่
มหาวิทยาลัย จนกว่ามหาวิทยาลัยจะหาผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทังนี
1 1 ต้ องไม่เกิน 2 ปี นอกจากนี 1 บริ ษัทฯ ยัง
มีความเสีย) งซึง) เป็ นลักษณะปกติของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยทัว) ไป เช่น กรณีไม่สามารถก่อสร้ างให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 4 ปี อันเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้ าน
สิ) ง แวดล้ อ มของโครงการสามย่ า นไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานราชการที) เ กี) ย วข้ อง
ผู้รับเหมาก่อสร้ างของโครงการปฏิบตั ิงานล่าช้ าไม่เป็ นไปตามแผนงาน ซึง) จะทําให้ การรับรู้ รายได้ ของ GOLD
จากโครงการดังกล่าวล่าช้ าออกไป หรื อมีต้นทุนที)เพิ)มขึ 1นจากที)ประมาณการได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เห็นว่า
ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้ างดังกล่าว ต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที)เป็ นเงินลงทุน จะสามารถบันทึกเป็ น
ต้ นทุนของสินทรัพย์ ซึง) จะไม่กระทบต่องบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ รวมถึงไม่กระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
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อนึง) หากในกรณีที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV มีมติไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว หรื อไม่อนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด และรายการที)เกี)ยวข้ อง หรื อ
คณะกรรมการประสานงานไม่ยินยอมให้ มีการร่ วมทุนดังกล่าว บริ ษัทฯ จะนําเงินเพิ)มทุนในส่วนนี 1ไปลงทุนใน
โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที)อยู่อาศัยเพื)อขายของบริ ษัทฯ ต่อไป โดยจะนําเงินไปเป็ นเงินทุนใน
การซื 1อที)ดินในปี 2559 – 2560 เพิ)มเติมจากที)กล่าวไว้ ข้างต้ นอีกประมาณ 1,960 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ จะใช้
เงิ นทุนดังกล่าวในการพัฒนาโครงการบ้ านเดี) ยวในแบรนด์ โกลเด้ น วิลเลจ เพิ) มเติมอี กจํ านวนประมาณ 3
โครงการ และทาวน์เฮ้ าส์ในแบรนด์โกลเด้ น ทาวน์ เพิ)มเติมอีกจํานวนประมาณ 4 โครงการ โดยมีระดับราคา
ประมาณ 2 – 10 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 4,500 ล้ านบาท โดยใช้ ระยะเวลาพัฒนา
โครงการ 3 – 4 ปี ทัง1 นี 1 บริ ษัทฯ จะกู้ยืมเงิ นเพิ)มเติมประมาณ 2,500 ล้ านบาท ในการพัฒนาโครงการและ
ก่อสร้ างบ้ าน


เพื)อนําไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
รายละเอียดโดยสรุปมีดงั นี 1
แหล่ งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน
เงินรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT
ซื 1อที)ดินเพื)อพัฒนาโครงการที)อยูอ่ าศัยแนวราบและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนเพื)อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม
ลงทุนในโครงการสามย่าน (ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 49)

5.

มูลค่ าโดยประมาณ (ล้ านบาท)
4,971
2,000
1,000
1,960

ประโยชน์ ท ีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การออกหุ้นสามัญเพิ)มทุน เป็ นทางเลือ กหนึ)ง ในการระดมทุนเพื) อรองรั บการขยายธุรกิ จ ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัท ฯ
สามารถนําเงินที)ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนในครัง1 นี 1ไปใช้ สําหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงิน
ลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ทัง1 โครงการพัฒนาที)อยู่อาศัยแนวราบเพื)อขายที)อยู่ระหว่าง
ดําเนินการในปั จจุบนั และโครงการในอนาคต รวมถึงการลงทุนในโครงการสามย่าน ที)จะช่วยเพิ)มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี 1สินต่อทุน 1.80 เท่า และภายหลังที)บริ ษัทฯ ได้ รับเงินเพิ)มทุน
จํานวน 4,971,332,228.25 บาท บริ ษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนี 1สินต่อทุนประมาณ 1.09 เท่า

6.

ประโยชน์ ท ีผ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
 การออกหุ้นสามัญเพิ)มทุนจะทําให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ)มขึ 1น เพื)อนําไปใช้ ในการดําเนินธุรกิจและ
ขยายการลงทุนของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที)แข็งแกร่ งเพิ)มขึ 1น รวมทังมี
1
ความสามารถในการสร้ างรายได้ มากขึ 1นในอนาคต
 ภายหลังจากที)บคุ คลในวงจํากัดที)ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนครัง1 นี 1ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะมีสทิ ธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เช่น มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล (ในกรณี
ที)บริ ษัทฯ มีการจ่ายปั นผล) สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็ นต้ น

7.

รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิมทุน/จัดสรร
หุ้นเพิมทุน
ตามประกาศตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เรื) อง หลัก เกณฑ์ เงื) อนไข และวิธีการพิจ ารณาคําขอให้ รั บหุ้นสามัญหรื อหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพิ)มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้ กําหนดว่าในกรณีที)ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัดในครัง1 นี 1 ตํ)ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที)ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสัง) รับหุ้นในส่วนเพิ)มทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัทฯ ต้ องกําหนดไม่ให้ FPHT ในฐานะนักลงทุนนําหุ้นที)ได้ รับจากการเสนอขายดังกล่าว
ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที)ห้ นุ เริ) มทําการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที)
หุ้นในส่วนเพิ)มทุนดังกล่าวทําการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนสามารถ
ทยอยขายหุ้นที)ถกู สัง) ข้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
1
)ถกู สัง) ห้ ามขาย

36

เอกสารแนบ 2
8.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การดําเนินการ
วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
6 พฤศจิกายน 2558
2. วันกําหนดรายชื)อผู้ถือหุ้นที)มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
23 พฤศจิกายน 2558
ครัง1 ที) 1/2558
3. วันรวบรวมรายชื)อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
24 พฤศจิกายน 2558
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สําหรับการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2558
17 ธันวาคม 2558
5. วันที)นํามติที)ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ)มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที)ได้ รับ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
อนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ระยะเวลาในการจองซือ1 และชํ าระเงิ นค่าหุ้นสามัญ เพิ)มทุนสําหรั บ ภายในระยะเวลา 3 เดือนภายหลัง
บุคคลในวงจํากัด
ได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้น
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เอกสารแนบ3
สารสนเทศรายการทีเกียวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ซึงเป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 0 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “GOLD”) มีแผนที)จะขยายขอบเขต
การลงทุน และสร้ างความเติบโตให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างต่อเนื)อง ทังในการพั
1
ฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื)อขายในแนวราบ และการ
ลงทุนในโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชยกรรม ประเภทโครงการที)มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) เช่น การ
ลงทุนในโครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที)อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ซึง) เป็ นอาคารสํานักงานและโรงแรม รวมถึงมีความประสงค์
ที)จะขยายการลงทุนในโครงการสามย่านที)จะขออนุมตั ิกบั ที)ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง1 นี 1 ดังนัน1 บริ ษัทฯ จึงประสงค์จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 685,700,997 หุ้น เพื)อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) อันได้ แก่
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”) ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Frasers Centrepoint
Limited (“FCL”) โดย FCL เป็ นบริ ษัทที)ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที)จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ)งเป็ น
บุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ รวมถึงประสงค์ที)จะขออนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ
โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Whitewash) ให้ FPHT เนื)องจาก FCL มีประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการ
พัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในในหลายทวีปทัว) โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน
ทังนี
1 1 ตามแผนงานของ FPHT ได้ ระบุว่า FCL และ FPHT จะไม่ดําเนินธุรกิจเกี)ยวกับการพัฒนาที)อยู่อาศัยในแนวราบใน
ประเทศไทย ซึง) มีลกั ษณะที)เหมือนหรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ GOLD แต่ไม่รวมถึงการดําเนินงานของทรัสต์เพื)อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคลในอนาคต ซึ)ง FCLหรื อบริ ษัทย่อย
ของ FCL จะเป็ นสปอนเซอร์ หรื อผู้จดั การ ในการบริ หารจัดการธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการเข้ าทํารายการ ดังนี 1
1. วัน เดือน ปี ในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT ภายหลังจากที)การเข้ าทํารายการดังกล่าวและเรื) องที)เกี)ยวข้ อง ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (“UV”) และบริ ษัทฯ ซึง) มีกําหนดการจัดประชุมขึ 1นใน
วันที) 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. และวันที) 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ตามลําดับ (เนื)องจากบริ ษัทฯ มี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV โดย ณ วันที) 30 กันยายน 2558 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 55.73 เป็ นเหตุให้
การเข้ าทํารายการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มี
ส่วนได้ เสียด้ วย) โดยเรื) องที)จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
3) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) ในการนี 1 FPHT จะยื)นขอผ่อนผันการทํา
คําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (Whitewash) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์ที)กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที)สจ. 36/2546 เรื) อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน
การทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ โดย FPHT จะได้ รับการ
ผ่อนผันต่อเมื)อที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมด
ั1
ของบริ ษัทฯ ภายหลังการได้ มาซึง) หลักทรัพย์ดงั กล่าว
โดยในกรณีที)ที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV อนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวและเรื) องที)เกี)ยวข้ อง รวมถึงการ
อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ให้ แก่ FPHT บริ ษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการเพื)อให้
FPHT จองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่บริ ษัทฯ รวมทังนํ
1 าหุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้ แก่
FPHT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ
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ทังนี
1 1 ในการเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา (1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ (2) การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ (3) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ
(Whitewash) เนื)องจากเรื) องต่างๆ ตาม (1) – (3) ดังกล่าว เป็ นเรื) องที)มีความเกี)ยวเนื)องกัน และเป็ นเงื)อนไขซึ)งกันและกัน
ดังนัน1 หากมีเรื) องใดเรื) องหนึง) ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะถือว่าเรื) องอื)นๆ ที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการ
เสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื) องอื)นๆ ที)มีความเกี) ยวเนื)องกัน และเป็ นเงื)อนไขซึ)งกันและกัน กับเรื) องที)ไม่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ในกรณีที)ที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิ (1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ (2) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ (3) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash)
บริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านต่อไป (โครงการสามย่านจะเป็ น
การร่ วมลงทุนกับบุคคลที)เกี) ยวโยงกัน รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการได้ ม า
สินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน) อย่างไรก็ดี ในกรณีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
มีมติอนุมตั ิเรื) องต่างๆ ตาม (1) – (3) ข้ างต้ น แต่ไม่อนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน บริ ษัทฯ จะยังคงดําเนินการ
ตาม (1) – (3) ตามที)ได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
ผู้ออกและเสนอ : บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ขายหุ้น
ผู้ได้ รับการ
: บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิง1 ส์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Frasers
จัดสรรและ
Centrepoint Limited
ผู้ขอผ่อนผัน
ความสัมพันธ์ :  FCLซึ)ง เป็ นบริ ษั ท แม่ข อง FPHT เป็ นบุค คลที)เ กี) ย วโยงกับ บริ ษั ท ฯ และ GOLD โดยมี
รายละเอียดความสัมพันธ์ดงั นี 1
o นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที)มี
อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานของ TCC Asset Limited1
(“TCCA”) และ InterBev Investment Limited2 (“IBIL”) ซึ)งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCL ใน
ปั จจุบนั (TCCA และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้ อยละ 59.28 และร้ อยละ 28.49 ตามลําดับ) มี
ความสัมพันธ์ เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ (TCCA และ
IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้ อยละ 59.28 และร้ อยละ 28.49 ตามลําดับ)มีความสัมพันธ์ เป็ นญาติ
สนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และ GOLD(อันได้ แก่ นายปณต สิริ

1
2

นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นใน TCCA ท่านละร้ อยละ 50.00
International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุ้นร้ อยละ 100.00 ใน IBIL และ Thai Beverage Public Company Limited
(“ThaiBev”) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ใน IBHL ทังนี
$ $ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ThaiBev ได้ แก่ บริ ษัท สิริวนา จํากัด (“สิริวนา”) และ MM
Group Limited (“MM Group”) โดยแต่ละกิจการถือหุ้น ThaiBev ในสัดส่วนร้ อยละ 45.27 และร้ อยละ 20.61 ตามลําดับ และด้ วยเหตุที&
นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิง วรรณา สิริวฒ
ั นภักดี ถือหุ้นในสิริวนา รวมกันประมาณร้ อยละ 51.00 และถือหุ้นใน MM Group
รวมกันเท่ากับร้ อยละ 100.00 ส่งผลให้ ทงสองท่
ั$
านถือหุ้นใน FCL เท่ากับสัดส่วนการถือหุ้น FCL โดย IBIL ซึง& เท่ากับร้ อยละ 28.49
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วัฒนภักดี3 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี4 และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์5) โดยมีโครงสร้ างการ
ถือหุ้นดังนี 1
นายฐาปน และนายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
100%

กลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี*

บจก.อเดลฟอส

100%

100%

บจก.สิริวนา

MM Group

45.27%

20.61%

66.01%

UV
55.73%

Thai Beverage Public
Company Limited

100%

100%
International Beverage
Holdings Limited

GOLD

100%

TCC Asset
Limited

InterBev Investment
Limited

59.28%

28.49%

FCL**
100%
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี
99.70%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ * เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD UV และบจก.อเดลฟอส
** เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ที&มา : ข้ อมูลโครงสร้ างการถือหุ้นของ FCL มาจาก FCL

3

4

5

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD UV และ FCLนอกจากนี $ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง& เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอสจํากัด ซึง&
ณ วันที& 16 มีนาคม 2558ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV) ทังนี
$ $ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นบุตรชายของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี $ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง& เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอสจํากัด ซึง& ณ
วันที& 16 มีนาคม 2558ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV)ทังนี
$ $ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นบุตรชายของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLDและ FCL ทังนี
$ $ นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ เป็ นสามีของบุตรสาว
ของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
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o บริ ษัทฯ UV ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ FCL และ FPHT มีกรรมการร่ วมกัน

ดังนี 1
ชือกรรมการ
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

FCL




FPHT
GOLD
(ผู้ขอผ่ อนผัน) (บริษัทฯ)
-


*
*
*

UV
(ผู้ถอื หุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ)
*
*
*

หมายเหตุ * กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริ ษัท

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง1 ที) 6/2558 เมื)อวันที) 6 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เพิ)มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 7,780,590,264.25 บาท เป็ น 11,037,670,000 บาท แบ่งออกเป็ น 2,323,720,000 หุ้น
มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 685,700,997 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื)อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ แก่ FPHT ซึ)งเป็ น
บริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ (รายละเอียดความสัมพันธ์ปรากฏในข้ อ 2 ข้ างต้ น) โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมมูลค่าเท่ากับ 4,971,332,228.25 บาท ทังนี
1 1 วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT นัน1 เนื)องจากพิจารณาว่า FCL ซึ)งเป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มีประสบการณ์ความ
เชี)ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลายทวีปทัว) โลก รวมถึงมีความ
พร้ อมด้ านเงินทุน ทําให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื)อร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิ จในการบริ หาร
จัดการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที)บริ ษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ ทังในส่
1 วนของ
โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ)งอยู่ร ะหว่างการก่อ สร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จ และเริ) มดําเนินการเชิ งพาณิ ชย์ ใ น
ประมาณเดือนมิถนุ ายน ปี 2559 และโครงการสามย่านที)จะมีการขออนุมตั ิที)ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง1 นี 1 โดยบริ ษัทฯ และ
FCL จะประสานความร่ วมมือ ทางธุร กิ จ ในด้ านต่า งๆ ระหว่างกัน เช่ น ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ฐานลูกค้ า เครื อข่ายทางธุรกิจ โดย FCL จะส่งผู้บริ หารหรื อพนักงานที&มีประสบการณ์มาเข้ าร่ วม
ประชุม หารื อและแบ่งปั นประสบการณ์ในฐานะฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ซึง) จะช่วยเพิ)มศักยภาพและขีดความสามารถ
การแข่งขันของบริ ษัทฯ ในอนาคต รวมถึงบริ ษัทฯ ยังสามารถนําเงินที)ได้ รับจากการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าว
ใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ๆ ของบริ ษัทฯ ในอนาคต รวมถึงเป็ นเงินลงทุน
ในโครงการสามย่ า น ที) จ ะช่ ว ยเพิ) ม รายได้ ให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯ และเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการดํ า เนิ น โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ที)อยูร่ ะหว่างดําเนินการในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ
ทังนี
1 1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT ดังกล่าว จะเป็ นผลให้ FPHT ได้ มาซึ)งหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ร้ อยละ
29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ (ภายหลังการเพิ)มทุน) ซึ)งข้ าม
ร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ (ภายหลังการเพิ)มทุน) ซึ)ง
ในกรณีดงั กล่าว FPHT จะมีหน้ าที)ทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที)ได้ มีการแก้ ไขเพิ)มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทจ.12/2554
เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื) อนไข และวิธี การในการเข้ าถื อหลักทรั พย์ เพื)อครอบงํ ากิ จการ (ตามที) ได้ มีการแก้ ไขเพิ) มเติม)
(“ประกาศ ทจ.12/2554”)
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อย่างไรก็ดี FPHT มีความประสงค์จะยื)นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ โดยอาศัยมติที)
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที) สจ.
36/2546 เรื) อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ถือ
หุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT จะได้ รับการผ่อนผันต่อเมื)อที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV มีมติอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนเพื)อเสนอขายให้ แก่ FPHT และอนุมตั ิยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอ
ซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ภายหลังได้ มาซึง) หุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ จํานวนดังกล่าว
ทังนี
1 1 หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ดงั กล่าว FPHT ไม่
ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่วมลงทุนในโครงการสามย่านกับกลุม่ ผู้ที)ได้ รับ
สิทธิใช้ ประโยชน์ในพื 1นที)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื)องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินการ
4. ประเภทและขนาดของรายการ
การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ) ม ทุน ให้ แ ก่ FPHT ซึ) ง เป็ นบุค คลที) เ กี) ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ฯ (รายละเอี ย ด
ความสัมพันธ์ปรากฏในข้ อ 2 ข้ างต้ น) เป็ นเหตุให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึ)งมีมลู ค่ารายการ 4,971,332,228.25
บาท เข้ าข่ายเป็ นรายการเกี)ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที) ทจ. 21/2551 เรื) องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน ลงวันที) 31 สิงหาคม 2551 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที)เกี)ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการที)เกี)ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการ
เกี)ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558
ทังนี
1 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้ แก่ การ
ขายที)ดินเปล่าอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ)งมีขนาดรายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตน
สุทธิ และรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นซึง) ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง1 นี 1จะขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากที)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2558 อันได้ แก่ การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน มูลค่าเงินลงทุนในสัดส่วนของ
บริ ษัทฯ ประมาณ 1,960 ล้ านบาท ซึง) มีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 24.74 (รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว
ปรากฏในสารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน)
รายการเกี)ยวโยงกันทังหมดจะมี
1
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 89.13 ซึ)งมีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ดังนัน1 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที)เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยง
กันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนุมตั ิการ
เข้ าทํารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย รวมทังบริ
1 ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที)ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไข
ของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
สําหรับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ1 หลักทรั พย์ ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ โดยอาศัยมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(Whitewash) ให้ แก่ FPHT นัน1 FPHT จะได้ รับการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ ต่อเมื)อ
ได้ รับความเห็นชอบจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมด
1
ของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย
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5. ข้ อมูลทัวไปและสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.1 ข้ อมูลทัวไปของ GOLD
(ก) ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัทฯ ก่อตังเมื
1 )อปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื)อดําเนินธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื)อวันที) 29 มีนาคม 2537 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมื)อวันที)
17 มิถนุ ายน 2537 ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2555 UV ได้ รับอนุมตั ิจากมติที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ให้ เข้ า
ทํ า คํ า เสนอซื อ1 หลัก ทรั พย์ ทัง1 หมดของบริ ษั ท ฯ โดยสมัครใจ ซึ)ง ภายหลัง เสร็ จ สิ น1 การทํ า คํ าเสนอซื อ1
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยสมัครใจ เมื)อวันที) 12 พฤศจิกายน 2555 UV ได้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
โดยถือหุ้นบริ ษัทฯ รวมจํานวนทังสิ
1 1น 574,369,645 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.64 ของจํานวนหุ้นที)ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทฯ ณ ขณะนัน1 และ UV ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที)จะซื 1อหุ้นเพิ)มทุนของบริ ษัท
ฯ (GOLD-W1) จํานวน 235,478,220 หน่วย
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
1 ษัทย่อยใหม่ ภายใต้ ชื)อ “บริ ษัท โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นท์ จํากัด” เพื)อเป็ น
บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที)อยูอ่ าศัยในแนวราบโครงการใหม่ที)จะเกิดขึ 1นตังแต่
1 ปี 2556 เป็ น
ต้ นไป โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ในปี 2557 บริ ษัท ฯ เข้ าซื อ1 หุ้นสามัญทัง1 หมดของบริ ษั ท กรุ ง เทพบ้ านและที) ดิน จํ า กัด (มหาชน)
(“KLAND”) จากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND และที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2557 ได้ อนุมตั ิการ
ให้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าที)ดินพร้ อมอาคารสํานักงาน สิ)งปลูกสร้ าง งานระบบ และจําหน่ายไปซึ)งกรรมสิทธิ
ในทรัพย์สินอื)นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ของบริ ษัท นอร์ ท สาธร เรี ยลตี 1 จํากัด ซึ)ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ แก่ทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที)จะจัดตังขึ
1 1น รวมทังอนุ
1 มตั ิการจอง
ซื 1อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดงั กล่าว เป็ นจํานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของหน่วยทรัสต์ที)จําหน่ายได้ แล้ วทัง1 1
หมดของทรัสต์ หรื อคิดเป็ นเงินลงทุนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท
ในปี 2558 ที)ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง1 ที) 22/2558 มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จํานวน 1,943,760 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที)ยงั มิได้ ออกจําหน่าย จํานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที)
ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (2) การโอนทุนสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ จํานวน 77,227,512 บาท เพื)อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ (3) การลดทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแล้ วของบริ ษัทฯ จํ านวน
8,599,599,765.75 บาท จากเดิมทุนจํานวน 16,380,190,030 บาท เป็ น 7,780,590,264.25 บาท โดยการ
ลดมูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่าที)ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท เพื)อ
ชดเชยส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ซึ)งภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีสว่ นเกินทุนจากการลดทุน จํานวน 4,830,330.75 บาท ซึ)งคณะกรรมการ
มีมติให้ จ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราหุ้น
ละ 0.002948 บาท ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวข้ างต้ นต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์เมื)อวันที) 21 สิงหาคม 2558 และกําหนดวันจ่ายเงินส่วนเกินจากการลดลงทุน
ดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที) 28 กันยายน 2558
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว จํานวน 7,780,590,264.25 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที)ตราไว้ ห้ ุนละ 4.75 บาท และ ณ วันที) 30 กันยายน 2558
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี 1
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*
หมายเหตุ * อยูร่ ะหว่างจําหน่ายเงินลงทุนให้ แก่นกั ลงทุนที)สนใจ
ซึง) คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2559

(ข) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ (1)
การพัฒนาโครงการที)อยูอ่ าศัย และ (2) การพัฒนาโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ รายละเอียดดังนี 1
o โครงการที) อ ยู่อ าศัย บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จัด สรรบ้ า นและที) ดิ น เพื) อ จํ า หน่า ย
หลากหลายรู ปแบบภายใต้ แบรนด์ต่างๆ โดยเป็ นการพัฒนาโครงการบ้ านพักอาศัยในลักษณะ
แนวราบในรูปแบบของบ้ านเดี)ยว บ้ านแฝด และทาวน์เฮ้ าส์ ซึง) ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาโครงการ
ที)อยูอ่ าศัยแนวราบ ภายใต้ แบรนด์ ดังนี 1
ประเภท
ผลิตภัณฑ์
บ้ านเดี)ยว*
บ้ านเดี)ยว*

แบรนด์

ระดับราคา

โครงการปั จจุบัน

15 – 30 ล้ านบาท

โกลเด้ น เลเจ้ นด์ สาทร – กัลปพฤกษ์

7 – 10 ล้ านบาท

o โกลเด้ น เพรสทีจ วัชรพล – สุขาภิบาล 5
o โกลเด้ น เพรสทีจ เอกชัย – วงแหวน
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ประเภท
ผลิตภัณฑ์
บ้ านเดี)ยว /
บ้ านแฝด*
บ้ านเดี)ยว*
ทาวน์เฮ้ าส์*

แบรนด์

ระดับราคา
3.5 – 7 ล้ านบาท

โครงการปั จจุบัน

3.5 – 7 ล้ านบาท

o โกลเด้ น วิลเลจ บางนา – กิ)งแก้ ว
o โกลเด้ น วิลเลจ อ่อนนุช – พัฒนาการ
o โกลเด้ น นีโอ อ่อนนุช – พัฒนาการ

2 – 3 ล้ านบาท

o โกลเด้ น ทาวน์ อ่อนนุช – พัฒนาการ

2 – 5 ล้ านบาท

o โกลเด้ น ทาวน์ ปิ) นเกล้ า – จรัญสนิทวงศ์
o โกลเด้ น ทาวน์ วัชรพล – สุขาภิบาล 5โกลเด้ น
ทาวน์ รัตนาธิเบศร์ – สถานีรถไฟฟ้าบางพลู
o โกลเด้ น ทาวน์ งามวงศ์วาน – ประชาชื)น
o โกลเด้ น ทาวน์ สุขสวัสดิ – พุทธบูชา
o โกลเด้ น ทาวน์ ลาดพร้ าว – เกษตรนวมินทร์
โกลเด้ น อเวนิว แจ้ งวัฒนะ – ติวานนท์

บ้ านเดี)ยว /
บ้ านแฝด /
ทาวน์เฮ้ าส์*
บ้ านเดี)ยว**

5 – 30 ล้ านบาท

ทาวน์เฮ้ าส์**

2 – 3 ล้ านบาท

o เดอะ แกรนด์ พระราม 2
o เดอะ แกรนด์ วงแหวน-ประชาอุ
วงแหวน
ทศิ
o เดอะ แกรนด์ ปิ) นเกล้ า
o เดอะ แกรนด์ บางนา – วงแหวน
ไทม์ พระราม 5

หมายเหตุ * โครงการของบริ
รงการของบริ ษัท โกลเด้ น แลนด์ เรสซิเด้ นซ์ จํากัด
** โครงการของบริ
รงการของบริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที)ดนิ จํากัด (มหาชน)

o โครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ ซึ)งประกอบธุรกิจ
ประเภทเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ โรงแรม และอาคารสํานักงาน ดังนี 1
ชือโครงการ
โครงการดิ
แอสคอท สาทร
แบงคอก และ
สกาย วิลล่าส์

รายละเอียดโครงการ
โครงการตังอยู
1 ่ในเขต CBD (Central Business District) เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมและโรงแรม ที)ทนั สมัย
สูง 35 ชัน1 จํ านวน 177 ยูนิต อยู่ใกล้ ย่านธุรกิจถนนสีลมและสาทร และใกล้ สถานีร ถไฟฟ้าช่องนนทรี
บริ หารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุ๊ ป จํากัด ที)เป็ นผู้นําในการบริ การจัดการโรงแรมและที)พักอาศัยชันนํ
1 า
จากประเทศสิงคโปร์ โดยบริ เวณพื 1นที)ระหว่างชัน1 21 ถึง 35 เป็ นที)ตงของสกาย
ั1
วิลล่าส์ ซึง) เป็ นที)อยู่อาศัย
ที)หรู หราและออกแบบโดยดีไซเนอร์ ที)มีชื)อเสียง
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ชือโครงการ
โครงการเมย์แฟร์
แมริ ออท เอ็กเซค
คิวทีฟ อพาร์ ท
เม้ นท์

รายละเอียดโครงการ
เมย์แฟร์ แมริ ออทถูกออกแบบให้ เป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ที)หรู หราที)สุดแห่งหนึ)งของกรุ งเทพฯ โดยตัว
อาคารสูง 25 ชันซึ
1 ง) ปั จจุบนั ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงแรมได้ และบริ ษัทได้ ขายสิทธิการเช่า
ของอาคารดังกล่าวให้ แก่กองทุนโกลด์พร็ อพเพอร์ ตี 1ฟั นด์(บริ ษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 ใน 3) ตัวอาคาร
ประกอบด้ วยห้ องพัก จํานวน 164 ห้ อง ห้ องพักมีขนาดตังแต่
1 1-3 ห้ องนอน บริ หารโครงการโดยแมริ ออท
อินเตอร์ เนชัน) แนล ซึง) เป็ นบริ ษัทบริ หารงานด้ านการโรงแรมชันนํ
1 าของโลก โครงการตังอยู
1 ่ใจกลางซอย
หลังสวน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และใกล้ สวมลุมพินี
โครงการโกลเด้ น โครงการโกลเด้ นแลนด์ บิวดิ 1ง มีพื 1นที)ให้ เช่าทังหมดประมาณ
1
11,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 8 ชันและ
1
แลนด์ บิวดิ 1ง
ใต้ ดิน 1 ชัน1 อาคารตังอยู
1 ่ใกล้ กบั ย่านช้ อปปิ ง1 ใจกลางเมืองและโรงแรมที)สําคัญ เช่น Central World เกษร
พลาซ่า เซ็นทรั ลชิดลม โรงแรมโฟร์ ซีซั)น โรงแรมแกรนด์ไ ฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมอิน เตอร์ คอน
ติเนนตัล นอกจากนี 1 สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส สถานีราชดําริ และสถานีชิดลม โดย
อาคารได้ รับการออกแบบมาให้ สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดพื 1นที) เพื)อตอบรับความต้ องการของผู้
เช่าอาคาร
โครงการ พานอ พานอรามา กอล์ ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ตัง1 อยู่ที)อํ า เภอสี คิว1 จังหวัดนครราชสี มา เป็ นรี ส อร์ ทเพื) อ การ
รามา กอล์ฟ
พักผ่อนและอยู่อ าศัยท่ามกลางทิวทัศน์ เชิงเขาอันสวยงาม มี เนือ1 ที)ประมาณ 2,000 ไร่ ประกอบด้ วย
แอนด์ คันทรี คลับ สนามกอล์ ฟ มาตรฐาน 18 หลุ ม รายล้ อมด้ ว ยเนิ น เขาสู ง และนํ า1 ตกตามธรรมชาติ ที) ดิ น จัด สรร
คอนโดมิเนียม บ้ านเดี)ยว โรงเรี ยนฝึ กหัดกอล์ฟ สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ สวนป่ า พร้ อมด้ วยอาคารสโมสรอัน
กว้ างใหญ่ ร้ านค้ า ห้ องสัมมนา และยังมีพื 1นที)สําหรับพัฒนาอย่างต่อเนื)องในอนาคต
โครงการสาทร
โครงการเป็ นอาคารสํานักงานสูง 39 ชัน1 มีพื 1นที)เช่ากว่า 73,000 ตารางเมตร ตังอยู
1 ่ในย่านธุรกิจที)สําคัญ
สแควร์ *
ซึง) เป็ นจุดเชื)อมต่อระหว่างถนนสาทรและถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สามารถเข้ าถึงอาคารได้ โดยทาง
เชื)อมจากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี อาคารสาทร สแควร์ มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมที)มีเอกลักษณ์ รวมถึงมี
พื 1นที)เช่าในแต่ละชันที
1 )เป็ นพื 1นที)เปิ ดโล่งไม่มีเสาทําให้ มีความยืดหยุ่นในการจัดพื 1นที)สํานักงาน
โครงการดับบลิว โรงแรมดับบลิว โฮเต็ล แบงคอก ตังอยู
1 ่ข้างอาคารสาทร สแควร์ บนถนนนสาทร เป็ นโรงแรมหรู ที)มีห้องพัก
โฮเต็ล แบงคอก จํานวน 403 ห้ อง พร้ อมสิ)งอํานวยความสะดวก และมีความสะดวกสบายในการเดินทางทังทางรถยนต์
1
และรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยโรงแรมได้ เริ) มเปิ ดดําเนินการแล้ วตังแต่
1 เดือนธันวาคม 2555
โครงการ เอฟ
โครงการตังอยู
1 ่ตรงข้ ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตแิ ละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อสร้ างบนเนื 1อ
วาย ไอ เซ็นเตอร์ ที)ดิน 8-3-75.28 ไร่ ตัง1 อยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดกับถนนรั ชดาภิเษก ใกล้ ส ถานีร ถไฟฟ้าใต้ ดิน
(FYI Center)
สถานีศนู ย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ โดยโครงการจะพัฒนาเป็ นพืน1 ที)สํานักงานและโรงแรม มีกําหนดการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณเดือนมิถนุ ายน ปี 2559
หมายเหตุ * สินทรัพย์ที)จะจําหน่ายให้ แก่ทรัสต์ ที)อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์จากสํานักงาน ก.ล.ต.
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โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ปี 2555-2557 และเดือนมกราคม – กันยายน 2558 มีดงั นี 1
ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื)อขาย
- โครงการบ้ านเดี)ยว
- โครงการอาคารชุด
รายได้ จากการเช่ าและบริการ
- เซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์และ
โรงแรม
- อาคารสํานักงานให้ เช่า
- อื)นๆ
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ
- โครงการพานอรามา กอล์ฟ
แอนด์ คันทรี คลับ
รายได้ อ ืน
- กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ที)จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพื)อขาย
- รายได้ จากเงินลงทุน
- รายได้ จากค่าบริ หารโครงการ
- รายได้ อื)นๆ
รายได้ รวม

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2557
ม.ค. - ก.ย. 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

842.00
3.88

50.09
0.23

622.23
-

39.04 3,071.94
-

69.26 4,746.72
-

393.15
318.10
63.51

23.39
18.92
3.78

412.17
439.65
69.15

25.86
27.58
4.34

376.02
532.81
51.64

8.48
12.01
1.16

327.55
522.07
36.86

5.77
9.91
0.65

22.76

1.35

22.17

1.39

19.43

0.44

12.28

0.22

23.38
5.81
8.30
1,680.89

1.39
0.35
0.50
100.00

14.15
8.25
6.11
1,593.87

323.73
0.89
17.71
0.52
0.38
41.89
100.00 4,435.17

83.59
-

7.30
1.24
0.02
0.40
11.99
0.21
0.95
19.91
0.35
100.00 5,678.62 100.00

(ค) คณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ณ วันที) 6 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี 1
รายชือ
ตําแหน่ 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 เผื)อนโกสุม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการและประธานอํานวยการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร นายธนพล
ศิริธนชัย และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์โดยกรรมการสองในสีค) นลงนามและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
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คณะผู้บริ หารของบริษัทฯ ณ วันที) 6 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังนี 1
รายชือ
ตําแหน่ ง
1. นายธนพล ศิริธนชัย
ประธานอํานวยการ
2. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายแสนผิน สุขี
กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที)อยูอ่ าศัย
4. นายกําพล ปุญโสณี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายวิทวัส คุตตะเทพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
6. นายเทพศักดิ นพกรวิเศษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
(ง) ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที) 30 กันยายน 2558 ซึ)งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด
มีรายละเอียดดังนี 1
รายชือผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้น
%
1. บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
912,829,675
55.73
2. WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED*
284,353,695
17.36
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
82,689,523
5.05
4. กองทุนเปิ ด บัวหลวงโครงสร้ างพื 1นฐานเพื)อการเลี 1ยงชีพ
16,525,800
1.01
5. กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื 1นฐาน
9,541,900
0.58
6. นายบุญเกียรติ เอื 1อสุดกิจ
8,249,100
0.50
7. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS
6,949,400
0.42
SMALL CAP SERIES
8. นายสนิท ดุษฎีโหนด
5,862,900
0.36
9. นายวิโรจน์ จิระพงษ์ ตระกูล
5,501,400
0.34
10. นางสุดใจ วุฒศิ กั ดิศ ิลป์
4,650,000
0.28
หมายเหตุ * เป็ นกองทุนส่วนบุคคล ซึง) ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ UV

(จ) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ 1นสุด ณ วันที) 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และงบ
การเงินสําหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสุด ณ วันที) 30 กันยายน 2558 ที)ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานจากบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี 1
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ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปี บัญชี 2555 – 2557
และงวด 9 เดือน สิน0 สุด ณ วันที 30 กันยายน 2558
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
2555
2557
(หน่ วย : ล้ านบาท)
(ปรับปรุ ง
2556
(ปรับปรุ ง 30 ก.ย.2558
ใหม่ )
ใหม่ )
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
219.05
156.36
147.94
194.35
เงินลงทุนชัว) คราว - เงินฝากประจํา
113.99
11.73
9.54
14.50
ลูกหนี 1การค้ า
117.92
120.73
92.24
106.23
ลูกหนี 1และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที)เกี)ยวข้ องกัน
0.75
1.62
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
1 กิจการที)เกี)ยวข้ องกัน
196.24
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
656.29 1,883.63
11,399.36 10,755.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื)น
80.54
107.51
177.87
217.84
สินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพือ) ขาย
50.95
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
1,384.78 2,332.53
11,826.95 11,287.95
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที)มีภาระคํ 1าประกัน
6.51
5.58
34.58
16.83
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
371.31
271.35
243.73
239.55
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ) กี)ยวข้ องกัน
174.72
212.78
188.43
อสังหาริ มทรัพย์พฒ
ั นาเพื)อขาย
149.01
154.58
51.78
51.78
ค่าความนิยม
1.63
1.63
อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน
6,429.06 6,212.59
5,243.41
6,175.28
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
1,521.52 1,489.24
1,446.15
1,408.02
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,691.87 1,787.25
1,828.17
1,959.95
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
48.41
55.13
13.22
11.53
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
27.43
20.54
50.14
51.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื)น
66.97
76.03
317.58
192.33
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
10,312.09 10,247.01
9,443.17 10,296.56
รวมสินทรัพย์
11,696.87 12,579.54
21,270.11 21,584.50
หนีส0 นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
1
สถาบันการเงิน
1.82
865.63
3,647.17
3,216.90
เจ้ าหนี 1การค้ า
39.60
132.37
798.35
1,309.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที)ถงึ กําหนด
ชําระภายในหนึง) ปี
1,342.94
242.74
2,817.96
2,515.55
หุ้นกู้ระยะยาวที)ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง) ปี
249.47
249.99
ค่าเช่ารับล่วงหน้ าทีถ) ึงกําหนดภายในหนึง) ปี
29.92
29.92
29.92
29.92
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
1.28
73.21
37.83
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินรับล่วงหน้ าค่าใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หนี 1สินหมุนเวียนอื)น
รวมหนีส0 ินหมุนเวียน
หนีส0 นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
หนี 1สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี 1สินระยะยาว
หนี 1สินไม่หมุนเวียนอื)น
รวมหนีส0 ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส0 ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที)ออกและชําระแล้ ว
ส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้น
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส0 ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
งบแสดงผลการดําเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
รายได้ คา่ การจัดการ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ อื)น
รวมรายได้
ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

2555
(ปรับปรุ ง
ใหม่ )
1.98
475.8
1,893.34

งบการเงินรวม
2557
2556
(ปรับปรุ ง 30 ก.ย.2558
ใหม่ )
25.31
378.55
532.09
620.27
1,674.52
8,148.17
7,979.77

1,971.59
262.21
798.89
206.10
23.94
156.44
444.51
3,863.67
5,757.02

3,022.54
273.42
769.16
204.00
16.26
206.14
526.63
5,018.15
6,692.67

3,539.24
470.02
738.96
341.36
37.80
232.07
400.17
5,759.61
13,907.78

3,636.34
481.10
716.52
329.80
46.51
240.42
435.13
5,885.82
13,865.58

16,382.13
11,341.48
(3,810.72)
(1,369.65)

16,382.13
12,678.71
(4,746.78)
(1,800.08)

16,382.13
16,380.19
(7,337.81)
(1,449.90)

7,780.59
7,780.59
178.11

-

-

29.53

29.53

6,161.11 6,131.86
(221.26) (244.99)
5,939.85 5,886.87
11,696.87 12,579.54

7,622.01
(259.67)
7,362.34
21,270.11

7,988.23
(269.31)
7,718.92
21,584.50

2555
(ปรับปรุ งใหม่ )
845.88
774.77
22.76
5.81
23.37
8.30
1,680.89
636.39

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
622.23
3,071.94
920.96
960.47
22.17
19.43
8.25
14.15
17.71
6.11
365.62*
1,593.87
4,435.17
483.54
2,147.47

ม.ค.-ก.ย.
2558
4,746.72
886.48
12.28
11.99
21.15**
5,678.62
3,333.89
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งบแสดงผลการดําเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การ
ต้ นทุนกิจการสนามกอล์ฟ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่วม
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการที)
ควบคุมร่วมกัน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

2555
(ปรับปรุ งใหม่ )
578.29
11.61
73.45
686.41
286.04
2,272.19
(1.74)
(593.04)
(27.23)
(620.27)

งบการเงินรวม
2556
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
621.07
600.39
12.50
12.73
69.72
326.66
536.79
815.26
248.81
182.21
1,972.43
4,084.72
0.75
(68.64)
5.77
(447.20)
(6.95)
(454.15)

ม.ค.-ก.ย.
2558
479.22
8.94
499.22
709.63
213.26
5,244.15

356.97
(52.36)
304.61

25.19
459.65
(98.24)
361.41

หมายเหตุ * กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์จดั ประเภทเป็ นถือไว้ เพื)อขายจํานวน 323.73 ล้ านบาท
** กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจจํานวน 1.24 ล้ านบาท

งบกระแสเงินสด
(หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน0
(ลดลง) สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 1การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 1เฉลีย) (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ า (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี 1 (เท่า)
ระยะเวลาการชําระหนี 1โดยเฉลีย) (วัน)

2555
(ปรับปรุ งใหม่ )
(83.79)
(190.33)
(326.37)
(600.49)

2555
0.73
0.24
(0.05)
23.23
15.50
0.75
478.33
4.71
76.44

งบการเงินรวม
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
(1,026.59)
(2,297.07)
(59.68)
256.10
1,023.58
2,032.55
(62.69)

(8.42)

งบการเงินรวม
2556
2557
1.39
0.17
(0.56)
26.92
13.37
0.38
945.51
5.62
64.02

1.45
0.03
(0.46)
25.77
13.97
0.32
1113.37
4.61
78.01

ม.ค.-ก.ย.
2558
2,073.72
(1,177.35)
(849.95)
46.41

ม.ค.-ก.ย.2558
1.41
0.04
0.34
26.75
13.46
0.40
897.33
4.22
85.37
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อัตราส่ วนทางการเงิน

2555
Cash Cycle (วัน)
417.39
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
1 น (%)
25.38%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
(20.86%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
(33.69%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(8.70%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
(4.65%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
(19.02%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.14
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี 1สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.97
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 1ย (เท่า)
(1.07)

งบการเงินรวม
2556
2557
ม.ค.-ก.ย.2558
894.86
1046.33
825.42
28.64%
(10.11%)
(27.01%)
(7.00%)

31.87%
3.69%
7.67%
4.59%

32.30%
10.89%
6.54%
6.35%

(3.55%)
(10.81%)
0.13

1.86%
32.88%
0.26

3.46%
54.29%
0.53

1.14
(0.52)

1.90
2.92

1.80
3.04

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถพิจารณาตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี 1
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 846 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อน จํานวน 263 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45 สาเหตุหลักมาจากการเพิ)มขึ 1นของการโอนกรรมสิทธิโครงการโกลเด้ น เฮอริ เทจ เฟส 2 และโครงการ
แกรนด์ โมนาโค เฟส 1 และในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 622 ล้ านบาท ลดลงจากปี
ก่อน จํานวน 224 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการโอนกรรมสิทธิโครงการบ้ านจัดสรร
เก่า และบริ ษัทฯยังไม่สามารถรับรู้ รายได้ จากการขายในโครงการใหม่ที)อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 3,072 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 2,450 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 394 เพิ)มขึ 1นจากโครงการบ้ านจัดสรรที)พฒ
ั นาใหม่ 7 โครงการ เป็ น 3 โครงการที)พฒ
ั นาระหว่างปี 2556 และ 4 โครงการที)
พัฒนาระหว่างปี 2557 เป็ นจํานวน 1,679 ล้ านบาท และจากการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการบ้ าน
จัดสรรของกลุม่ บริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที)ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) ที)บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุนเมื)อวันที) 12 ธันวาคม
2557 จํานวน 770 ล้ านบาท โดยยอดรายได้ ดงั กล่าวได้ รวมรายได้ ของกลุม่ KLAND ตังแต่
1 วนั ที) 21 สิงหาคม 2557 จนถึง 11
ธันวาคม 2557 ซึ)งเป็ นช่วงที)กิจการที)อยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันได้ เข้ าซื 1อส่วนได้ เสียจนถึงเกณฑ์ที)นบั ได้ ว่าเข้ าควบคุม
กิจการเป็ นจํานวน 598 ล้ านบาท
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 4,747 ล้ านบาท
เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 3,160 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 199 จากโครงการบ้ านจัดสรรที)อยู่ระหว่าง
พัฒนาและเปิ ดขายแล้ วจํานวน 12 โครงการ เทียบกับงวดเดียวกันเมื)อปี 2557 ที)มีเพียง 4 โครงการ จํานวน 1,807 ล้ าน
บาท และจากการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการบ้ านจัดสรรของกลุม่ KLAND เพิ)มขึ 1นจํานวน 1,353
ล้ านบาท โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบรายได้ 9 เดือนของปี 2558 เทียบกับรอบระยะเวลาตังแต่
1 วนั ที) 21 สิงหาคม 2557 จนถึง
วันที) 30 กันยายน 2557
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รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
ผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทําให้ รายได้ จากการให้ เช่าและบริ การ
จากเดิม 713 ล้ านบาท เป็ น 775 ล้ านบาท เมื)อเทียบกับปี 2554 เพิ)มขึ 1นเป็ นจํานวน 304 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ)มขึ 1นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การของโครงการ อาคารสํานักงานสาทร สแควร์ และในปี
2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจํานวน 921 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 146 ล้ านบาท
หรื อเพิ)มขึ 1นร้ อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิ)มขึ 1นของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การของโครงการอาคารสํานักงาน
สาทร สแควร์ โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจํานวน 960 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อนเป็ น
จํานวน 40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจอาคารสํานักงาน อันได้ แก่โครงการ
สาทร สแควร์ และโครงการโกลเด้ นแลนด์ บิวดิ 1ง จากอัตราการเช่าพื 1นที)และอัตราค่าเช่าเฉลี)ยที)ดีขึ 1นกว่าปี ก่อน ในขณะที)
รายได้ จากธุรกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์จากโครงการ เมย์แฟร์ แมริ ออท และแอสคอท สาทร ลดลง ซึง) เป็ นผลกระทบจากการ
ลดลงของลูกค้ าชาวต่างชาติที)เข้ าพักอาศัยเนื)องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การเป็ นจํานวน 886 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน 187 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27 โดยเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงาน จํานวน 135
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ที)มีอตั ราการเช่าพื 1นที)และอัตราค่าเช่าที)ดีขึ 1นกว่าปี
ก่อน และเพิ)มขึ 1นจากธุรกิจโรงแรมและเซอร์ วิส อพาร์ ทเมนท์ จํานวน 59 ล้ านบาท
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ ฟ
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟจํานวน 23 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อน จํานวน 0.4 ล้ านบาท หรื อเพิ)มขึ 1น
ร้ อยละ 2 และในช่วงปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ
จํานวน 22 ล้ านบาท 19 ล้ านบาท และ 12 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ า 0.6 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท และ 2
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 ร้ อยละ 12 และร้ อยละ 12 ตามลําดับ
อัตรากําไรขันต้
1 นของกลุม่ ธุรกิจ ตังแต่
1 ปี 2555 – 2557 และงวดหกเดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 มีดงั นี 1
อัตรากําไรขัน0 ต้ น
ธุรกิจ
การขายอสังหาริมทรัพย์
การให้ เช่าและบริ การ
กิจการสนามกอล์ฟ

ปี 2555
(ปรับปรุ งใหม่ )
24.8%
25.4%
49.0%

ปี 2556

ปี 2557

22.3%
32.6%
43.6%

30.1%
37.5%
34.5%

ม.ค.–ก.ย.
2558
29.8%
45.9%
27.2%

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จํ า นวน 636 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 75 ของรายได้ จ ากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง) ต้ นทุนดังกล่าวรวมการกลับรายการการด้ อยค่าสินทรัพย์จํานวน 12 ล้ านบาท ซึ)งคิดเป็ นร้ อยละ 1 ของ
รายได้ และในปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 484 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78 ของรายได้ จากการ
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ขายอสังหาริ มทรัพย์ อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ เพิ)มขึ 1นเนื)องจากมีต้นทุนในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
บ้ านจัดสรรเพิ)มขึ 1น โดยปี 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 2,147 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของ
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ มีอตั รากําไรขันต้
1 นที)เพิ)มขึ 1น โดยมาจากโครงการใหม่ที)มีอตั รากําไรขันต้
1 นที)ร้อยละ 34
ซึ)งสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทอื)นในอุตสาหกรรมที)จะมีอตั รากําไรขันต้
1 นในระดับร้ อยละ 32 ถึง ร้ อยละ 36 สําหรับ
โครงการเก่า บริ ษัทฯยังทยอยขายเพื)อปิ ดโครงการ และคาดว่าจะปิ ดได้ หมดในปี 2558 ส่วนต้ นทุนขายของกลุม่ KLAND มี
อัต รากํ า ไรขัน1 ต้ น การปรั บ ต้ น ทุน การเข้ า ซื อ1 กิ จ การของบริ ษั ท ฯ จะอยู่ที) ร้ อยละ 33 ซึ)ง อยู่ใ นอัต รากํ า ไรขัน1 ต้ น ของ
อุตสาหกรรม แต่ภายหลังปรับต้ นทุนตามมูลค่าเข้ าซื 1อกิจการ (Purchase Price Allocation “PPA”) อัตรากําไรขันต้
1 นจะตก
ลงเหลือเพียงร้ อยละ 23
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 3,072 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1น
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ า 2,277 ล้ านบาท แต่มีอตั รากําไรขันต้
1 นเพียงร้ อยละ 30 ลดลงร้ อยละ 4 เนื)องจากการลด
ราคาเพื)อรักษาส่วนแบ่งตลาดจากภาวะการแข่งขันที)สงู และการชะลอตัวของบ้ านราคา 10 ล้ านบาทขึ 1นไป
ต้ นทุนจากการให้ เช่ าและบริการ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนการให้ เช่าและบริ การจํานวน 578 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของรายได้ จากการให้ เช่าและ
บริ การ โดยอัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 ซึ)งส่วนใหญ่เป็ นผลจากต้ นทุนของโครงการอาคารสํานักงาน
สาทร สแควร์ ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ เริ) มรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวโดยเฉพาะค่าเสื)อมราคาและค่าเช่าที)ดิน ในกลางเดือนกันยายน 2554
เนื)องจากโครงการดังกล่าวได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ โดยในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสุด 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนจากการให้ เช่าและบริ การจํานวน 621 ล้ านบาท 600 ล้ านบาท และ 479 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 67
ร้ อยละ 63 และร้ อยละ 54 ของรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การในแต่ละปี โดยอัตราส่วนต้ นทุนที)ลดลงอย่างต่อเนื)อง ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากอัตราการให้ เช่าพื 1นที)โครงการสาทร สแควร์ ที)เพิ)มขึ 1น ในขณะที)ต้นทุนค่าบริ การเพิ)มขึ 1นเฉพาะส่วนของ
ต้ นทุนผันแปรตามอัตราส่วนการให้ เช่า โดยต้ นทุนคงที)และค่าเสือ) มราคาไม่ได้ ปรับขึ 1นมาก
ต้ นทุนจากกิจการสนามกอล์ ฟ
ในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือน สิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟจํานวน 12 ล้ าน
บาท 13 ล้ านบาท 13 ล้ านบาท และ 9 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้ อยละ 51 ร้ อยละ 56 ร้ อยละ 66 และร้ อยละ 73 ของ
รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟในแต่ละปี ซึ)งต้ นทุนสูงขึ 1นอย่างต่อเนื)อง มีสาเหตุจากการปรับค่าแรง ต้ นทุนค่าบํารุ งรักษา
ต้ นทุนค่าสาธารณูปโภคที)สงู ขึน1 ในขณะที)ไม่สามารถสร้ างรายได้ มาชดเชยได้ เป็ นเหตุผลให้ บริ ษัทฯ จะไม่รวมธุรกิ จ
ดังกล่าวอยูใ่ นแผนดําเนินธุรกิจหลัก และจะจําหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวออกไป
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายจํานวน 73 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 12 ล้ านบาท หรื อเพิ)มขึ 1นร้ อยละ
20 ซึง) สาเหตุหลักมาจากการเพิ)มขึ 1นของค่าใช้ จ่ายในการขายของโครงการ อาคารสํานักงาน สาทร สแควร์ ที)ใช้ จ่ายเป็ นค่า
นายหน้ าของการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ และในปี 2556 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายจํานวน 70 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555
จํานวน 4 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 5 ซึ)งสาเหตุหลักมาจากค่าใช้ จ่ายในการขายของโครงการ อาคารสํานักงาน สาทร
สแควร์ ที)จดั หาพนักงานของบริ ษัท ทําหน้ าที)แทน และลดค่านายหน้ าในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ และสําหรับปี 2557 บริ ษัทฯ
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มีค่าใช้ จ่ายในการขายจํ านวน 327 ล้ านบาท เพิ)มขึน1 จากปี ก่อน 257 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 369 เป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดเพื)อการเปิ ดขายโครงการใหม่ 7 โครงการ และค่าใช้ จ่ายของกลุม่ KLAND รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ส่งเสริ มการขายระหว่างปี โดยค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ใช้ ไปเป็ นจํานวน 88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของ
ยอดจองซื 1อบ้ านใหม่ ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายใช้ ไปจํานวน 74 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการขาย ในส่วน
ของภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้ านและที)ดิน เพิ)มขึ 1นตามการเติบโตของรายได้ จากการขายบ้ านพร้ อม
ที)ดิน
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขาย 499 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 319 ล้ านบาท เป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที)ดิน ส่วนใหญ่เพิ)มขึ 1นในส่วนภาษี ธุรกิจ
เฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนบ้ านและที)ดิน ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื)อการเปิ ดโครงการใหม่ และ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายในระหว่างไตรมาส และจากการรับรู้ ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ KLAND ที)เพิ)มขึ 1น
สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 จํานวน 119 ล้ านบาท โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาตังแต่
1 วนั ที) 21 สิงหาคม
2557 จนถึงวันที) 30 กันยายน 2557
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 686 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 266 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
63 สาเหตุหลักมาจากการเพิ) ม ขึน1 ของประมาณการหนีส1 ิน จากคดีค วามจํ า นวน 165 ล้ า นบาท ค่าเผื) อการลดมูล ค่า
สินทรัพย์จํานวน 46 ล้ านบาท ภาษี โรงเรื อนจํานวน 14 ล้ านบาท จากการให้ เช่าในอาคารสาทรสแควร์ ที)เพิ)มขึ 1น และภาษี
ธุรกิจเฉพาะเป็ นจํานวน 9 ล้ านบาท เนื)องจากโอนบ้ านและที)ดินมากขึ 1น โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
537 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 150 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 22 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของประมาณ
การหนี 1สินจากคดีความจํานวน 101 ล้ านบาท ค่าเผื)อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ จํานวน 40 ล้ านบาท ผลประโยชน์เมื)อเลิก
จ้ างจํานวน 34 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการลดลง จากการเลิกใช้ บริ การบริ ษัทนายหน้ าในการหาผู้เช่าอาคาร
จํานวน 14 ล้ านบาท และค่าบริ การดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรที)ทยอยส่งมอบให้ นิติบคุ คลหมู่บ้าน
จัดสรรดูแลที)บนั ทึกเป็ นค่าซ่อมแซมดูแลรักษาลดลงจํานวน 17 ล้ านบาท แต่มีการตังสํ
1 ารองหนี 1สงสัยจะสูญในส่วนเงินให้
กู้ยืมและดอกเบี 1ยค้ างรับแก่บริ ษัทร่ วมแห่งหนึ)งจํานวน 96 ล้ านบาท และสําหรับปี 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
815 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อน 278 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ)มขึ 1นของค่าใช้ จ่าย
พนักงานจํานวน 174 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ)มขึ 1นทังจากพนั
1
กงานกลุม่ KLAND และการเพิ)มขึ 1นของพนักงานเพื)อรองรับ
การขยายโครงการเพิ)มเติมของบริ ษัทฯ รวมถึงบริ ษัทฯ มีการตังค่
1 าเผื)อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที)ไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน และมี
แผนที)จะจําหน่ายออก จํานวน 154 ล้ านบาท ในขณะที)มีค่าใช้ จ่ายประมาณการหนี 1สิน หนี 1สูญ และสงสัยจะสูญลดลง 93
ล้ านบาท
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํานวน 710 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 328 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 176 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการส่วนกลางที)
เพิ)มตามจํานวนโครงการที)เพิ)มขึ 1น มีการตังสํ
1 ารองหนี 1สงสัยจะสูญเพิ)มขึ 1น 41 ล้ านบาท ในไตรมาสที) 2 ปี 2558 และการรับรู้
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของ KLAND ที)เพิ)มขึ 1น จํานวน 135 ล้ านบาท โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบกับรอบระยะเวลาตังแต่
1 วนั ที)
21 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที) 30 กันยายน 2557
ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจํานวน 286 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 113 ล้ านบาท สาเหตุหลักมา
จากการเพิ)มขึน1 ของเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทัง1 เป็ นผลจากการที)บริ ษัทรั บรู้ ดอกเบี 1ยจ่ายของโครงการ สาทร
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สแควร์ เป็ นค่าใช้ จ่าย ขณะที)ปีก่อนหน้ าบริ ษัทฯ บันทึกดอกเบี 1ยจ่ายเป็ นต้ นทุนโครงการจนถึงกลางเดือนกันยายน 2554
เนื)องจากโครงการดังกล่าวได้ ก่อสร้ างแล้ ว และสําหรับปี 2556-2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 249 ล้ านบาท และ 182
ล้ านบาท ตามลําดับ ลดลง 37 ล้ านบาท และ 67 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริ ษัทฯ เจรจาขอลดดอกเบี 1ยจาก
สถาบันการเงินเดิม เปลี)ยนสถาบันการเงิ นผู้ให้ เงิ นกู้ไปยังผู้ให้ ก้ ูที)ให้ อตั ราดอกเบี 1ยตํ)ากว่า และส่วนของเงินกู้ยืมใหม่ก็
สามารถบัน ทึ ก เข้ าเป็ นส่ ว นหนึ) ง ของต้ นทุ น พัฒ นาโครงการได้ โดยดอกเบี ย1 จ่ า ยจะบั น ทึ ก เป็ นต้ นทุ น โครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนา และมีการจ่ายคืนสถาบันการเงินตามการโอนกรรมสิทธิที)ดินและบ้ านให้ ลกู ค้ านอกจากนี 1
เงินทุนที)ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซื 1อหุ้นเพิ)มทุนของผู้ถือหุ้นตามใบแสดงสิทธิในระหว่างปี 2557 จํานวน 1,110 ล้ านบาท ทําให้
ประหยัดดอกเบี 1ยจ่าย
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 213 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน 83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63 เป็ นผลมาจากต้ นทุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื)อนํามาซื 1อกิจการกลุ่ม
KLAND เมื)อปลายปี 2557 บริ ษัทฯ เปลีย) นแผนที)จะจ่ายชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวในราวไตรมาส 3 ปี 2558 เป็ นปี 2559
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2555-2557 และงวด 9 เดือนสิ 1นสุด 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังปรับปรุ งตามมาตรฐานการบัญชี
ใหม่จํานวน 620 ล้ านบาท (ตามรายงานเดิม 667 ล้ านบาท) ขาดทุนสุทธิ 454 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 305 ล้ านบาท และกําไร
สุทธิ 361 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยผลการดําเนินงานที)ดีขึ 1นในแต่ละปี เป็ นผลมาจากการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของ
บริ ษัทที)ฝ่ายบริ หารได้ กําหนดไว้ ได้ สาํ เร็ จตามเป้าหมาย ซึง) เกิดจาก การผลิตสินค้ าและการให้ บริ การที)สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของกลุม่ เป้าหมายทางการตลาด การบริ หารต้ นทุนและรายจ่ายในการขายและบริ การที)มีประสิทธิภาพทังในเชิ
1
ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ รวมถึงการจัดโครงสร้ างการบริ หารงานและกําลังคนที)สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,580 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 883 ล้ านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ)มขึ 1นของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน 1,227 ล้ านบาทโดยบริ ษัทฯ ได้ ลงทุน
ซื 1อที)ดินเพิ)มใหม่จํานวน 5 โครงการ ส่วนสินทรัพย์หลัก อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน สิทธิการเช่า สินทรัพย์จัดประเภท
เป็ นถือไว้ เพื)อขาย และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ มีจํานวน 7,808 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม ลดลง
จากปี ก่อน 191 ล้ านบาท สาเหตุหลักจากการตัดค่าเสื)อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมลดลง
จํานวน 100 ล้ านบาท จากการรับรู้สว่ นแบ่งขาดทุนของบริ ษัทร่วม
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 21,270 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี 2556 เป็ นจํานวน 8,690 ล้ าน
บาท เพิ)มขึ 1นจากส่วนของบริ ษัทฯ 2,807 ล้ านบาท และส่วนของ KLAND จํานวน 5,883 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์
หมุนเวียน 11,827 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 56 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที)สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจํานวน 9,443 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 44 ของสินทรั พย์รวม สาเหตุของการเพิ)มขึ 1นของสินทรั พย์ คือการเพิ)มขึน1 ของโครงการอสังหาริ มทรั พย์
ระหว่างการพัฒนาจํานวน 9,515 ล้ านบาท จากการจัดซื 1อที)ดินในโครงการเพิ)มขึ 1นในระหว่างงวด ต้ นทุนค่าพัฒนาโครงการ
และค่าก่อสร้ างบ้ านตามที)ลูกค้ าได้ จองซือ1 แล้ ว การเพิ)มขึน1 ของสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอื)น 242 ล้ านบาท จากเงิ นจ่าย
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ล่วงหน้ าแก่ผ้ รู ับเหมาหลักในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ จํานวน 214 ล้ านบาท และการลดลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการ
ลงทุน 979 ล้ านบาท จากการจําหน่ายทรัพย์สินที)ไม่ได้ มีไว้ ในการประกอบกิจการหลัก จํานวน 757 ล้ านบาท และการ
โอนย้ ายไปเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนา 619 ล้ านบาท ในขณะที)มีการพัฒนาส่วนอาคารสํานักงานโครงการ
เอฟวายไอเซ็นเตอร์ จํานวน 141 ล้ านบาท
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 21,585 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากเมื)อวันที) 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน
315 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ)มขึ 1นของค่าก่อสร้ างอาคารสํานักงานและโรงแรมในโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์
จํานวน 1,300 ล้ านบาท และจากการลดลงของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนา จํานวน 672 ล้ านบาทจากการรับรู้
ต้ นทุนการขายบ้ านจัดสรรของบริ ษัทฯมากกว่าค่าซื 1อที)ดินใหม่ ค่าพัฒนาโครงการ และค่าก่อสร้ างบ้ านที)เพิ)มขึ 1นระหว่างงวด
และลดลงจากการที)บริ ษัทย่อยได้ รับภาษี หกั ณ ที)จ่ายที)ขอคืนจากกรมสรรพากร จํานวน 22.36 ล้ านบาท และการลดลง
ของเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างโครงการเอฟวายไอเซ็นเตอร์ จํานวน 90.35 ล้ านบาท
หนีส0 ินรวม
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีหนี 1สินรวม 6,693 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 936 ล้ านบาท หรื อเพิ)มขึ 1น
ร้ อยละ 16 เนื)องจากการเพิ)มขึ 1นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 1,051 ล้ านบาท เพื)อใช้ สนับสนุนการ
พัฒนาโครงการบ้ านจัดสรร ในขณะที)เงินกู้ยืมระยะยาวที)ถึงกําหนดชําระภายในหนึ)งปี ลดลง จํานวน 1,100 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทฯ ใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
1
นการเงินจํานวน 865 ล้ านบาท เพื)อจ่ายชําระ โดยให้ สอดคล้ องกับแผนการรับ
เงินจากการใช้ สิทธิซื 1อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที)จะครบกําหนดวันที) 31 มีนาคม 2557 และแผนการจําหน่าย
สินทรัพย์ที)ไม่ใช่ธุรกิจหลักในปี 2557 ในกรณีที)ไม่สามารถดําเนินการตามแผน บริ ษัทฯ จะต้ องเจรจาหาแหล่งเงินกู้ระยะ
ยาว เพื)อจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะสันนี
1 1ต่อไป และเจ้ าหนี 1การค้ าเพิ)มขึ 1น 93 ล้ านบาท ตามการเพิ)มขึ 1นของงานพัฒนาโครงการ
บ้ านและค่าก่อสร้ างบ้ าน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีหนี 1สินรวม 13,916 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อนเป็ นจํานวน 7,223 ล้ านบาท โดย
หนี 1สินรวมส่วนใหญ่เพิ)มขึ 1นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระหว่างปี โดยเป็ นเงินกู้ระยะสันสํ
1 าหรับจ่ายซื 1อเงินลงทุน
KLAND จํานวน 2,690 ล้ านบาท การเพิ)มขึ 1นของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริ ษัทฯ จํานวน 1,099 ล้ านบาท และของกลุ่ม
KLAND จํานวน 1,993 ล้ านบาท รวมถึงหุ้นกู้ที)จะครบกําหนดใน 1 ปี จํานวน 249 ล้ านบาท นอกจากนี 1บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี 1
การค้ าเพิ)มขึ 1น 112 ล้ านบาท ตามการเพิ)มขึ 1นของงานพัฒนาโครงการบ้ าน เจ้ าหนี 1การค้ ากลุม่ KLAND 113 ล้ านบาท และ
หนี 1สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจากการปรับเพิ)มมูลค่าของสินทรัพย์ KLAND 141 ล้ านบาท
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีหนี 1สินรวม 13,866 ล้ านบาท ลดลงจากเมื)อวันที) 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวน 42
ล้ านบาท โดนส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 6,132 ล้ านบาท ลดลงสุทธิจากปี ก่อน เป็ น
จํานวน 29 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการขาดทุนที)เกิดขึ 1นในปี นี 1จํานวน 430 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ
ซื 1อหุ้นจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 401 ล้ านบาท
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ณ วันที) 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,595 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากปี ก่อนเป็ นจํานวน
1,464 ล้ านบาท เกิ ดจากการจดทะเบียนเพิ)มทุนใหม่จากการใช้ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที)จะซือ1 หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(GOLD-W1) เป็ นจํานวนเงิน 1,110 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ บันทึกรายการทุนชําระแล้ วจํานวน 3,701 ล้ านบาท และบันทึก
ส่วนตํ)ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 2,591 ล้ านบาท โดยมีผลกําไรที)เกิดขึ 1นสําหรับปี 2557 305 ล้ านบาทและส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันจํานวน 30 ล้ านบาท จากการซื 1อส่วนได้ เสียของกลุม่ KLAND
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 7,719 ล้ านบาท เพิ)มขึ 1นจากเมื)อวันที) 31
ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 357 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากกําไรที)เกิดขึ 1นสําหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 นี 1 หักด้ วยส่วนของ
ส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม และเงินลดทุนที)คืนแก่ผ้ ถู ือหุ้น
สภาพคล่ อง
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดําเนินงาน จํานวน 84 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถโอนบ้ านได้ มาก
ขึ 1นกว่าปี ก่อน แต่ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานรวมยังคงมีสดั ส่วนที)สงู ด้ านเงินสดรับจากธุรกิจให้ เช่าจากโครงการสาทร
สแควร์ ยังเป็ นช่วงเริ) มต้ น ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดในการได้ ผ้ เู ช่ายังคงสูงเช่นเดียวกัน รวมถึงการจ่ายเงินเพื)อยุติคดีความ
ด้ านกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน มีจํานวน 190 ล้ านบาท เนื)องจากยังคงมีการลงทุนต่อเนื)องในโครงการเอฟวายไอ
เซ็นเตอร์ สําหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจํานวน 326 ล้ านบาท ส่วนมากเป็ นการจ่ายชําระดอกเบี 1ย
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดําเนินงาน จํานวน 1,027 ล้ านบาท เนื)องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนเพิ)มใน
โครงการบ้ านจัดสรรใหม่จํานวน 5 โครงการ ด้ านกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 60 ล้ านบาท เนื)องจาก
บริ ษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในอุปกรณ์ สําหรับงานก่อสร้ างแบบบ้ านใหม่ การปรับปรุ งอาคารให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื)อ
การลงทุน และลงทุนเพิ)มในลิขสิทธิซอฟแวร์ สําหรับกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมจัดหาเงิน มีจํานวน 1,024 ล้ านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็ นการกู้ยืมเงินเพิ)มขึ 1น 815 ล้ านบาท และได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิ ซื 1อหุ้นจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 424 ล้ านบาท ทังนี
1 1มีการจ่ายชําระดอกเบี 1ยและค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวน 227 ล้ านบาท
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการดําเนินงานจํานวน 2,297 ล้ านบาท ซึ)งส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ในโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนาจํานวน 2,882 ล้ านบาท ในส่วนของกระแสเงินสดได้ มาจากในกิจกรรมลงทุน มีจํานวน 256
ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ประเภทถือไว้ เพื)อขาย จํานวน 1,132 ล้ านบาท ในขณะที)มีการซื 1อที)ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนเป็ นจํานวน 846 ล้ านบาท สําหรับกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรม
จัดหาเงินมีจํานวน 2,033 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
1
นการเงินสุทธิ 2,642 ล้ านบาท การกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ 1,999 ล้ านบาท และจากเงินสดรับจากการใช้ สทิ ธิซื 1อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิจํานวน
1,085 ล้ านบาท รวมถึงเงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน 1,922 ล้ านบาท และเงินสดจ่าย
เพื)อให้ ได้ มาซึง) ส่วนได้ เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุม 720 ล้ านบาท
สําหรับงวด 9 เดือนสิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดได้ รับจากการดําเนินงานจํานวน 2,074 ล้ านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างพัฒนา 638 ล้ านบาท ในส่วนของกระแสเงินสดใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุนมีจํานวน 1,177 ล้ านบาท เป็ นส่วนของการซื 1อที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน
จํานวน 1,341 ล้ านบาท สําหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 850 ล้ านบาท โดยเป็ นการจ่ายชําระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจํานวน 2,940 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงินจํานวน 214 ล้ านบาท
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6. มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์ ท ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
มูล ค่า รวมของสิ) ง ตอบแทนสํ า หรั บ หุ้น สามัญ เพิ) ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ที) อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ FPHT จํ า นวน
685,700,997หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับ 7.25 บาทต่อหุ้นนัน1 มีมูลค่ารวมทัง1 สิ 1น 4,971,332,228.25 บาท โดย
FPHT จะชําระเงินค่าหุ้นทังจํ
1 านวนเป็ นเงินโอน หรื อแคชเชียร์ เช็คให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันจองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นที)
บริ ษัทฯ จะกําหนดขึ 1นต่อไป ซึง) กรณีที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV อนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวและเรื) อง
ที)เกี)ยวข้ อง บริ ษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการเพื)อให้ FPHT จองซื 1อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่บริ ษัทฯ รวมทังนํ
1 า
หุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซึ)งเสนอขายให้ แก่ FPHT เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ทังนี
1 1 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็ นราคาที)เกิดจากการเจรจาระหว่าง
บริ ษัทฯ กับ FPHT โดยบริ ษัทฯ อ้ างอิงจากผลการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book
Value Approach) และวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) จากการจัดทํา
ของฝ่ ายบริ หารของ GOLD รวมถึงพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนักของหุ้นในช่วง 30 วันทําการ ก่อนวันที)
คณะกรรมการบริ ษัทของ GOLD จะมีมติอนุมตั ิเข้ าทํารายการดังกล่าว ซึง) เท่ากับ 6.87 บาทต่อหุ้น
อนึง) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT ในครัง1 นี 1 สูงกว่ามูลค่าที)ตราไว้ ของหุ้น ที) 4.75 บาทต่อ
หุ้น และมูลค่าตามบัญชี อีกทังเป็
1 นราคาที)สงู กว่าราคาตลาดถัวเฉลี)ยถ่วงนํา1 หนัก 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี 1
 ราคาซื อ1 ขายถั ว เฉลี) ย ถ่ ว งนํ า1 หนั ก 15 วั น ทํ า การ ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ตังแต่
1 วนั ที) 15 ตุลาคม 2558 - วันที) 5 พฤศจิกายน 2558
 มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น ณ วันที) 30 กันยายน 2558
 ราคาหุ้นจากผลการจัดทําของฝ่ ายบริ หารของ GOLD (ภายหลังจากหักเงินปั นผล
จ่าย 0.05 บาทต่อหุ้น) ด้ วยวิธีดงั นี 1
o วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
o วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

7.03 บาทต่อหุ้น
4.88 บาทต่อหุ้น
6.75 บาทต่อหุ้น
7.21 บาทต่อหุ้น
7.25 บาทต่อหุ้น

7. รายละเอียดของบุคคลทีเกียวโยงกัน
FPHT ซึง) เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ที)ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่บคุ คลในวงจํากัด และเป็ นผู้ขอผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั1
ษัทฯ นัน1 เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื)องจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ที)มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FCL มีความสัมพันธ์ เป็ น
ญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ นอกจากนี 1 กรรมการของ FCL ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังนี
1 1 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง FCL กับบริ ษัทฯ ปรากฏในข้ อ 2 ของเอกสาร
ฉบับนี 1
8. ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสียของบุคคลทีเกียวโยงในการตกลงเข้ าทํารายการทีเกียวโยง
ปั จจุบนั FCL ซึ)งเป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT ไม่มีการถือหุ้นในบริ ษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ และ FCL มี
กรรมการร่ วมกัน 3 ท่าน ได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร
ขณะที) UV ซึ)งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ และ FCL มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน ได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี และ
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร ซึง) กรรมการที)มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทํารายการดังกล่าว มิได้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวและเรื) องที)เกี)ยวข้ อง
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ทัง1 นี 1 กรณี ที) ประชุม ผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ และ UV อนุมัติก ารเข้ า ทํา รายการดังกล่า วและเรื) อ งที) เ กี) ย วข้ อง และ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการเสนอขายและรับชําระเงินค่าหุ้น รวมทังนํ
1 าหุ้นสามัญเพิ)มทุนที)ออกใหม่ซงึ) เสนอขายให้ แก่ FPHT
ดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที)เรี ยบร้ อยแล้ ว จะส่งผลให้ FPHT เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
ในสัดส่วนร้ อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1
(ภายหลังการเพิ)มทุน) โดย FCL ไม่มี
นโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ และแผนการบริ หารกิจการของ GOLD อย่างมีนยั สําคัญ
รวมถึงไม่มีนโยบายที)จะเปลีย) นนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และไม่มีแผนในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังการได้ มาซึ)งหลักทรัพย์ และภายหลังการเพิ)ม
ทุนผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 อันดับแรก ซึ)งได้ แก่ UV และ FPHT จะถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้ อยละ 68.79 ซึ)งผู้ถือหุ้นรายอื)น
ยังคงสามารถลงคะแนนเสียงเพื)อถ่วงดุลในบางเรื) องที)ข้อกฎหมายหรื อข้ อบังคับของ GOLD กําหนดให้ ต้องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การเพิ)มทุน การลด
ทุน การเข้ าทํารายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ)งสินทรัพย์ การเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกัน การซื 1อหรื อรับโอนกิจการ
การขายหรื อโอนกิจการ ควบรวมกิจการ การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็ นต้ น และ
เมื)อนับรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถื อหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 5) ของจํานวนหุ้นที)ออกและจํ าหน่ายได้ แล้ ว
ทัง1 หมด (ภายหลังการเพิ) มทุน ) จะมี ส ัดส่ว นรวมกัน ประมาณร้ อยละ 15.81 (ไม่รวมส่ว นของ WELL BASE
DEVELOPMENT LIMITED ที)ถือหุ้นผ่านไทยเอ็นวีดีอาร์ อีกบางส่วน) ซึ)งยังคงเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ที)
กําหนดให้ ไม่ตํ)ากว่าร้ อยละ 15 ของทุนชําระแล้ ว
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นเปรียบเทียบก่ อนและหลังการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
ก่ อนการจัดสรร
หลังการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุน*
หุ้นสามัญเพิมทุน
ผู้ถอื หุ้น
จํานวนหุ้น ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
912,829,675 55.73
912,829,675 39.28
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
685,700,997 29.51
WELL BASE DEVELOPMENT LIMITED**
284,353,695 17.36
284,353,695 12.24
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
82,689,523
5.05
82,689,523
3.56
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื 1นฐานเพื)อการเลี 1ยงชีพ
16,525,800
1.01
16,525,800
0.71
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื 1นฐาน
9,541,900
0.58
9,541,900
0.41
0.50
0.35
นายบุญเกียรติ เอื 1อสุดกิจ
8,249,100
8,249,100
EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS
6,949,400
0.42
6,949,400
0.30
SMALL CAP SERIES
นายสนิท ดุษฎีโหนด
5,862,900
0.36
5,862,900
0.25
นายวิโรจน์ จิระพงษ์ ตระกูล
5,501,400
0.34
5,501,400
0.24
นางสุดใจ วุฒศิ กั ดิศ ิลป์
4,650,000
0.28
4,650,000
0.20
หมายเหตุ * ข้ อมูลการถือหุ้น ณ วันที) 30 กันยายน 2558
** เป็ นกองทุนส่วนบุคคล ซึง) ไม่มีความเกี)ยวข้ องกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD และ UV

9. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย / เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
นายปณต สิริวัฒนภักดี นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ และนายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร ซึ)งเป็ น
กรรมการที)มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทํารายการ มิได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
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10. เงือนไขในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นภายใต้ เงื)อนไขสําคัญ คือ บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และ UV เพื)ออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าวและเรื) องที)เกี)ยวข้ อง อันได้ แก่ (1) การเพิ)มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ (3) การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อ
หลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) ทังนี
1 1 หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ดงั กล่าว FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT ซึ)งเป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เนื)องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุน
ให้ แก่ FPHT ซึง) เป็ นนักลงทุนที)มีความรู้ความเชี)ยวชาญในการดําเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และมีศกั ยภาพด้ านเงินทุน
นัน1 ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื)อร่ วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของ FPHT ในบริ ษัทฯ เนื)องจาก
FCL ซึง) เป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT เป็ นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั 1 าระดับภูมิภาคเอเชีย ที)มีประสบการณ์และ
ความเชี)ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
การท่องเที)ยว และชุมชนที)สําคัญในหลายทวีปทัว) โลก โดยเฉพาะอย่างยิ)ง การดําเนินธุรกิจประเภทศูนย์ การค้ า
โรงแรม และโครงการที)มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ที)บริ ษัทฯ มีแผนจะดําเนินการ นอกจากนี 1 บริ ษัทฯ ยัง
สามารถระดมทุนได้ ในระยะเวลาอันสันและได้
1
รับจํานวนเงินทุนตามจํานวนที)ต้องการ เมื)อเปรี ยบเทียบกับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนต่อประชาชนทัว) ไป ซึ)งมีขนตอนและใช้
ั1
ระยะยาวนานกว่า รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ
มากกว่า อีกทังการเสนอขายหุ
1
้ นสามัญเพิ)มทุนต่อประชาชนทัว) ไป หรื อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ นัน1 มีความไม่แน่นอนว่า บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนจากประชาชนทัว) ไป หรื อได้ รับการสนับสนุน
จองซื 1อหุ้นสามัญเพิ)มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ เต็มจํานวนและ/หรื อภายในระยะเวลาตามแผนงานที)บริ ษัทฯ กําหนดไว้
ซึง) จะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ
ทังนี
1 1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ FPHT ซึง) จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ)มทุน จํานวน 4,971,332,228.25 บาท ยังช่วยให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื)อนําไปใช้ สําหรับเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ ทังโครงการที
1
)อยู่ระหว่างดําเนินการในปั จจุบนั
และโครงการในอนาคต ซึ) ง จะส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ฐ านะทางการเงิ น และสภาพคล่อ งที) มั)น คงเพิ) ม ขึ น1 รวมทัง1 มี
ความสามารถในการสร้ างรายได้ มากขึ 1นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเงินที)ได้ รับจากการเพิ)มทุนในครัง1 นี 1
มีความเพียงพอต่อการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านในสัดส่วนที)เป็ นเงินลงทุนของบริ ษัทฯ (นอกเหนือไปจากเงินที)
บริ ษัทที)จะจัดตังใหม่
1 จะกู้ยืมเพื)อการลงทุนในโครงการ) ซึ)งหากได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV
รวมถึ งได้ รั บอนุมัติ จากคณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริ ษัทฯ คาดว่าจะลงทุนได้ ใน
ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2559 และเงินที)ได้ รับยังเพียงพอที)จะนําไปใช้ ในโครงการพัฒนาที)อยู่อาศัยแนวราบเพื)อขาย
และโครงการอสังหาริ มทรั พย์ เชิ งพาณิ ชย์ ของบริ ษัทฯ ซึ)งเป็ นการดําเนินธุรกิ จตามปกติของบริ ษัทฯ (รายละเอียด
วัตถุประสงค์การใช้ เงินทุนส่วนที)เพิ)ม ปรากฏในแบบรายงานการเพิ)มทุน)
สําหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที)ออกใหม่ให้ แก่ FPHT ที) 7.25 บาทต่อหุ้น ซึ)งเป็ นราคาที)เกิดจากการเจรจาระหว่าง
บริ ษัทฯ และ FPHT นัน1 คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นราคาที)เหมาะสม เนื)องจากบริ ษัทฯ ได้ นํามูลค่าหุ้นที)เกิด
จากการประมาณการของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ มาร่ วมพิจารณาในการเจรจาเพื)อกําหนดราคาหุ้นในการเข้ าทํา
รายการกับ FPHT ด้ วยแล้ ว อีกทัง1 ยังเป็ นราคาที)สงู กว่ามูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้นของบริ ษัทฯ ที)แสดงในงบการเงินสิ 1นสุด
วันที) 30 กันยายน 2558 ซึง) มีมลู ค่า 4.88 บาทต่อหุ้น และเป็ นราคาที)สงู กว่าราคาตลาดถัวเฉลีย) ถ่วงนํ 1าหนัก 15 วันทํา
การติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง) เท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น
12. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัทท่านใดที)มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
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13. รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
13.1 สาเหตุท ีบริ ษัทฯ ไม่ เสนอขายหุ้นเพิมทุนโดยให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเดิม หรื อเสนอขายต่ อประชาชนทัวไป
เหตุผลความจําเป็ นทีต้องเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ กับบุคคลในวงจํากัดและประโยชน์ ท ีจะได้ รับจาก
การเสนอขายหุ้นเพิมทุนแก่ บุคคลในวงจํากัด
บริ ษัทฯ พิจารณาที)จะจัดสรรหุ้นเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ให้ แก่ FPHT โดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ)มทุนโดยให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเดิม หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว) ไป เนื)องจากพิจารณาว่า FCL ซึ)งเป็ นบริ ษัทแม่ของ FPHT มี
ประสบการณ์ความเชี)ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลาย
ทวีปทัว) โลก รวมถึงมีความพร้ อมด้ านเงินทุน ทําให้ บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากการเข้ าถือหุ้นเพื)อร่ วมเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจในการบริ หารจัดการโครงการที)มีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) และการ
ระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่นกั ลงทุนที)มีศกั ยภาพด้ านเงินทุนโดยตรงนัน1 ทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถระดมทุนได้ ในระยะเวลาอันสันและได้
1
รับจํานวนเงินทุนตามจํานวนที)ต้องการ เมื)อเปรี ยบเทียบกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนต่อประชาชนทัว) ไป ซึง) มีขนตอนและใช้
ั1
ระยะยาวนานกว่า รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายในการ
ดําเนินการมากกว่า อีกทังการเสนอขายหุ
1
้ นสามัญเพิ)มทุนต่อประชาชนทัว) ไป หรื อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)ม
ทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ นัน1 มีความไม่แน่นอนว่า บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถระดมทุนจากประชาชนทัว) ไป
หรื อได้ รับการสนับสนุนจองซื 1อหุ้นสามัญเพิ)มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมได้ เต็มจํานวนและ/หรื อภายในระยะเวลาตาม
แผนงานที)บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ซึง) จะส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ
13.2 ข้ อมูลเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิดขึน0 จากการจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
FPHT ซึ)งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุน ไม่มีแผนหรื อนโยบายที)จะเปลี)ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการ
ประกอบธุรกิจ และ/หรื อธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนแก่ บุคคลในวงจํากัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที)อาจเกิดขึ 1นจากการเพิ)มทุนให้ บคุ คลในวงจํากัด มีดงั นี 1
o ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (Control Dilution)
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที) Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วที)มีอยูเ่ ดิม ซึง) เท่ากับ 1,638,019,003 หุ้น
Qe
= จํานวนหุ้นใหม่ทเี) พิ)มขึ 1นจากการเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เท่ากับ 685,700,997 หุ้น
ดังนัน1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 685,700,997 / (1,638,019,003 + 685,700,997)
(Control Dilution)
= 29.51 %
ภายหลังการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด FPHT จะถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 685,700,997 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียงทังหมดของบริ
1
ษัทฯ ซึ)งทํา
ให้ สทิ ธิการออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกําไร (Earning Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้ อย
ละ 29.51 อย่างไรก็ดี ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร เป็ นเพียงผลกระทบจากการพิจารณาผลการดําเนินงานใน
อดีต ทัง1 นี 1 ภายหลังการเพิ)มทุน และมีการประสานประโยชน์ระหว่าง GOLD และ FCL โดย FCL จะส่ง
ผู้บริ หารหรื อพนักงานที&มีประสบการณ์ มาเข้ าร่ วมประชุม หารื อและแบ่งปั นประสบการณ์ ในฐานะฝ่ าย
จัดการของบริ ษัทฯ รวมถึงได้ รับเงินเพิ)มทุนในการขยายกิจการแล้ ว บริ ษัทฯ คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีการเติบโต
ของรายได้ ที)สงู ขึ 1น รวมถึงจะลดสัดส่วนในการพึ)งพิงรายได้ จากการพัฒนาโครงการที)อยู่อาศัยแนวราบเพื)อ
ขาย (สําหรับงวด 9 เดือน สิ 1นสุด ณ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ นี 1ในสัดส่วนร้ อยละ 83.59 ของ
รายได้ รวม) และเพิ)มสัดส่วนรายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การในโครงการประเภทพาณิชยกรรมที)ค่อนข้ างมี
ความสมํ)าเสมอ จากการนําเงินไปลงทุนเพื)อให้ โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เสร็ จสมบูรณ์ และลงทุนใน
โครงการสามย่าน โดยทังสองโครงการมี
1
อตั ราผลตอบแทน (IRR) ประมาณร้ อยละ 10-12 อีกทัง1 บริ ษัทฯ จะ
สามารถนําเงิ นไปลงทุนในโครงการแนวราบเพิ)มเติม ซึ)งโครงการแนวราบจะมีอัตราผลตอบแทน (IRR)
ประมาณร้ อยละ 20
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o ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัท (Price Dilution)
Price Dilution = (Po - PE) / Po
โดยที) PE
= (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe)
Po
= ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลีย) ถ่วงนํ 1าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15
วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื)อวันที) 6 พฤศจิกายน 2558) ซึง) เท่ากับ 7.03 บาท
ต่อหุ้น
Pe
= ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที)ออกใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เท่ากับ 7.25 บาทต่อหุ้น
Qo
= จํานวนหุ้นชําระแล้ วที)มีอยูเ่ ดิม ซึง) เท่ากับ 1,638,019,003 หุ้น
Qe
= จํานวนหุ้นใหม่ที)เพิ)มขึ 1นจากการเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เท่ากับ 685,700,997 หุ้น
ดังนัน1 PE
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

= 7.09
= (7.03 -7.09) / 7.03 = -0.92%

เนื)องจากราคาเสนอขายที) 7.25 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาถัวเฉลี)ยถ่วงนํา1 หนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ ย้ อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื)อวันที) 6 พฤศจิกายน 2558 ที) 7.03 บาทต่อ
หุ้น ดังนัน1 จึงไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
13.3 เงือนไข หรือข้ อตกลงอืนใดกับนักลงทุนทีจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื) อง หลักเกณฑ์ เงื)อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้น
บุริมสิทธิ ในส่วนเพิ)มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ได้ กําหนดว่าในกรณีที)ราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่
บุคคลในวงจํากัดในครัง1 นี 1 ตํ)ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที)ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสัง) รับหุ้นในส่วนเพิ)ม
ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษัทฯ ต้ องกําหนดไม่ให้ FPHT ในฐานะนักลงทุนนําหุ้นที)ได้ รับจากการเสนอ
ขายดังกล่าว ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที)ห้ นุ เริ) มทําการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ภายหลังจากวันที)ห้ นุ ในส่วนเพิ)มทุนดังกล่าวทําการซื 1อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
นักลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นที)ถกู สัง) ข้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
1
)ถกู สัง) ห้ ามขาย
14. รายชือผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ทีไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มี –
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สารสนเทศรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 0 ดีเวลลอปเม้ นท์ จาํ กัด (มหาชน)
กรณีการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่ าน
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “GOLD”) มีความประสงค์ที)จะเข้ าลงทุนใน
โครงการพัฒนาพื 1นที)หมอน 21-22 (พื 1นที)บริ เวณหัวมุมสี)แยกสามย่าน ฝั) งตรงข้ ามกับอาคารจัตุรัสจามจุรี) (“โครงการสาม
ย่ าน”) โดยมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน และมูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้ านบาท ทังนี
1 1
บริ ษัทฯ และบริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด (“ทิพย์ พัฒน“) และ/หรื อบริ ษัทในกลุม่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ซึ)งเป็ นผู้ได้ รับ
สิทธิใช้ ประโยชน์ในพื 1นที)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ”) จะเข้ าลงทุนในบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ ซึง) จะเป็ น
ผู้รับสิทธิในการพัฒนาและดําเนินการโครงการสามย่านร่ วมกับกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ ทังนี
1 1 กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิจะถือหุ้นในบริ ษัทที)จะ
จัดตังขึ
1 1นใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,040 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ จะถือหุ้นในบริ ษัทที)จะ
จัดตังขึ
1 1นใหม่ในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนในส่วนของบริ ษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้ าทํารายการ บริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่จะมี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จากการที)บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมจากโครงสร้ างกรรมการ และเป็ นทีมงานที)จะเป็ นผู้
ดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดการเข้ าทํารายการ ดังนี 1

1. วัน เดือน ปี ในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการดังกล่าว ภายหลังจากที)เงื)อนไขดังต่อไปนี 1บรรลุผลสําเร็ จ
o การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มี
ส่วนได้ เสีย และที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (“UV”)* โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มี
ส่วนได้ เสีย
o การเข้ าทํารายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ได้ แก่ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส
พร็ อพเพอร์ ตี 1 โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“FPHT”) ซึ)งเป็ นบริ ษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”)
ซึ)งเป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน และรายการที)เกี)ยวข้ อง อันประกอบด้ วย การเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และการ
ผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการ (Whitewash) ได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย และที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ น
ได้ เสีย รวมทัง1 ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
o คณะกรรมการตามมาตรา 43 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เอกชนร่ ว มทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ.2556
(“คณะกรรมการประสานงาน”) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินยอมให้ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิสามารถร่ วมกับบริ ษัท
จัดตังขึ
1 1นใหม่ในการเป็ นผู้พฒ
ั นาและดําเนินการโครงการสามย่านให้ แล้ วเสร็ จและเป็ นไปตามข้ อกําหนดในสัญญา
ที)ตกลงไว้ กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทังนี
1 1 กรณีเงื)อนไขบังคับก่อนข้ างต้ นบรรลุผลสําเร็ จ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเข้ าลงทุนในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ภายในไตรมาส 2
ปี 2559
หมายเหตุ * เนื)องจากบริ ษัทฯ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ UV (ณ วันที) 30 กันยายน 2558 UV ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ
55.73) เป็ นเหตุให้ การเข้ าทํารายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ บุคคลในวงจํากัดและรายการที)เกี)ยวข้ อง
รวมถึงรายการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV โดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีส่วนได้ เสียด้ วย
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2. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
คูส่ ญ
ั ญา

: บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์จํากัด (มหาชน) และ
กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิใช้ ประโยชน์ในพื 1นที)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ : กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิซึ)งจะเป็ นผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายของบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ในสัดส่วนร้ อยละ 51.00 เป็ น
บุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริ ษัทฯ เนื)องจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที)มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดําเนินงานของกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ อันได้ แก่ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิง
วรรณา สิริวฒ
ั นภักดี มีความสัมพันธ์ เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ
(อันได้ แก่ นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี6 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี7 และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์8) โดยมี
โครงสร้ างการถือหุ้นดังนี 1
นายฐาปน และนายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี

กลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี*

100%

บจก.อเดลฟอส
66.01%

UV

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
55.73%

ทิพย์พฒ
ั น์ และ/หรื อกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ

GOLD

51.00%**
49.00%**

บริษัทที!จัดตัง ขึน ใหม่

หมายเหตุ * เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD UV และบจก.อเดลฟอส
** สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ภายหลังการเข้ าลงทุนของ GOLD

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
ตามที)บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสร้ างการเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื)อง บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที)จะเข้ าลงทุนใน
โครงการสามย่าน โดยมีมลู ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน และมูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ 13,000
ล้ านบาท ซึง) จะเป็ นการขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ๆ ที)มีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้ และผลตอบแทน
6

7

8

นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD UV และ FCL นอกจากนี 1 ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง) เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอส จํากัด ซึง)
ณ วันที) 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV) ทังนี
1 1 นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นบุตรชายของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี
และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD และ UV นอกจากนี 1 ยังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UV ซึง) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและถือหุ้นร้ อยละ 50.00 ในบริ ษัท อเดลฟอส จํากัด ซึง) ณ
วันที) 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้ อยละ 66.01 ใน UV) ทังนี
1 1 นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นบุตรชายของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และ
คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ GOLD และ FCL ทังนี
1 1 นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ เป็ นสามีของบุตรสาว
ของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี

65

เอกสารแนบ 4
ที)ดีจากการลงทุน โดยมีพื 1นที)ตงโครงการอยู
ั1
บ่ ริ เวณหัวมุมสีแ) ยกสามย่าน ฝั) งตรงข้ ามกับอาคารจัตรุ ัสจามจุรี (รายละเอียด
โครงการสามย่าน ปรากฏในข้ อ 5.2 ของเอกสารฉบับนี 1) โดยบริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนด้ วยการเข้ าถือหุ้นของบริ ษัทที)จะจัดตัง1
ขึ 1นใหม่ ซึ)งจะมีเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นประมาณ 4,000 ล้ านบาท ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 ของ
จํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
1
ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ เงินลงทุนในบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ในส่วนบริ ษัทฯ
รวม 1,960 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ต่อเมื)อคณะกรรมการประสานงานของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยยินยอมให้ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ สามารถร่ วมกับบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ในการเป็ นผู้พฒ
ั นาและ
ดําเนินการโครงการสามย่าน ทังนี
1 1 ภายหลังการลงทุนในบริ ษัทจัดตังใหม่
1
เพื)อลงทุนในโครงการสามย่าน (ซึ)งต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ)มทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT และผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์
ทังหมดของ
1
GOLD โดย FPHT) โครงสร้ างบริ ษัทฯ จะเป็ นดังนี 1
นายฐาปน และนายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
100%

กลุ่มนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี*

FCL**

บจก.อเดลฟอส

100%
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี

66.01%

UV

99.70%

55.73%

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี 1
โฮลดิ 1งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

GOLD
49.00%***

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่

ทิพย์พฒ
ั น์ และ/
หรื อกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ
51.00%***

บริษัทที!จัดตัง ขึน ใหม่
โครงการสามย่ าน

หมายเหตุ * เป็ นญาติสนิทกับกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GOLD UV และบจก.อเดลฟอส
** เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
*** สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ภายหลังการเข้ าลงทุนของ GOLD

4. ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้ าทํารายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทจ. 20/2551
เรื) อง หลักเกณฑ์ ใ นการทํ ารายการที) มีนัยสํา คัญ ที)เ ข้ าข่า ยเป็ นการได้ ม าหรื อจํ าหน่ายไปซึ)งทรั พย์ สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการ
ได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ)งสินทรั พย์ พ.ศ.2547 ลงวันที) 29 ตุลาคม 2547 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (“ประกาศได้ มาและ
จําหน่ ายไป”) ทังนี
1 1 ในการคํานวณขนาดรายการ โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสําหรับงวด 9
เดือน สิ 1นสุดวันที) 30 กันยายน 2558 การเข้ าลงทุนโครงการสามย่านดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดคํานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมสิง) ตอบแทน เท่ากับร้ อยละ 60.23 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี
1 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์รายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้ แก่
รายการซึง) ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เมื)อวันที) 9 ตุลาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการลงทุนก่อสร้ างโรงแรมซึง) เป็ นส่วนหนึ)งใน
โครงการ FYI CENTER – For Your Inspiration Workplace ซึ)งตังอยู
1 ่บริ เวณสี)แยกคลองเตย ถนนพระราม 4 มูลค่า
ก่อสร้ างรวมประมาณ 866.99 ล้ านบาท ซึ)งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ)งตอบแทน โดยอ้ างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ ฉบับสอบทานสําหรับงวด 6 เดือน สิ 1นสุดวันที) 30 มิถนุ ายน 2558 เท่ากับร้ อยละ 4.12 ของมูลค่า
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สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ทงหมดจะมี
ั1
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 64.34
ซึง) มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 50 แต่ตํ)ากว่าร้ อยละ 100 ถือเป็ นรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ประเภทที) 1 ดังนัน1 บริ ษัทฯ
จึงมีหน้ าที)เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีส่วนได้ เสีย รวมทังบริ
1 ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที)ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื)อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการได้ มาซึง) สินทรัพย์
1. เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการที)ทํารายการ / NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ 2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสุทธิของกิจการที)ทํารายการ / กําไรสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ –
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง) ตอบแทน = จํานวนเงินที)จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์
รายละเอียดการคํานวณ
1. การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน
= 13,000 ล้ านบาท / 21,584.50 ล้ านบาท
2. การลงทุนก่อสร้ างโรงแรมในโครงการ FYI CENTER = 866.99 ล้ านบาท / 21,063.47 ล้ านบาท
(รายการที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผา่ นมา)
ขนาดรายการรวมตามเกณฑ์ มูลค่ ารวมของสิงตอบแทน

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 60.23
ร้ อยละ 4.12
ร้ อยละ 64.34

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที)บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื)อชําระค่าสินทรัพย์ = จํานวนหุ้นที)บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื)อชําระค่า
สินทรัพย์ / จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่สามารถคํานวณตามเกณฑ์นี 1ได้ เนื)องจากไม่มีการออกหุ้นเพื)อชําระค่าสินทรัพย์ นอกจากนี 1 เนื)องจากบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกับบริ ษัทฯ (รายละเอียดความสัมพันธ์ ปรากฏในข้ อ 2
ข้ างต้ น) เป็ นเหตุให้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี)ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที) ทจ. 21/2551 เรื) องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที)เกี) ยวโยงกัน ลงวันที) 31 สิงหาคม 2551 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื) อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที)เกี)ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที) 19 พฤศจิกายน 2546 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (“ประกาศรายการทีเกียวโยง
กัน”) โดยมีขนาดรายการเกี)ยวโยงเท่ากับร้ อยละ 24.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558
ทังนี
1 1 เมื)อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นที)เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผ่านมา ได้ แก่ รายการซึ)ง
ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง1 ที) 4/2558 เมื)อวันที) 10 สิงหาคม 2558 ได้ อนุมตั ิการจําหน่ายที)ดินเปล่าอําเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เนื 1อที) 215-3-57.3 ไร่ ให้ แก่บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา 5 จํากัด (ผู้ชนะการประมูลที)เสนอราคา
ซื 1อที)ดินดังกล่าวในมูลค่า 127.00 ล้ านบาท) ซึง) มีขนาดรายการร้ อยละ 1.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ ณ วันที) 30
มิถนุ ายน 2558 และรายการเกี)ยวโยงกันรายการอื)นซึง) ที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 นี 1 จะขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
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จากที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง1 ที) 1/2558 อันได้ แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) อันได้ แก่ FPHT ซึง) เป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึง) มีขนาดรายการร้ อยละ 62.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มี
ตัวตนสุทธิ ณ วันที) 30 กันยายน 2558 (รายละเอียดการเข้ าทํารายการดังกล่าว ปรากฏในสารสนเทศรายการที)เกี)ยวโยง
กัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน) รายการเกี)ยวโยงกัน
ทังหมดจะมี
1
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 89.13 ซึง) มีขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที)มีตวั ตนสุทธิ
ดังนัน1 บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที)เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการที)เกี)ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื)อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํ)ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที)มีสว่ นได้ เสีย
รวมทังบริ
1 ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที)ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื)อให้ ความเห็นเกี)ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื)อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการ
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเกี)ยวโยง
ขนาดรายการเกี)ยวโยง = มูลค่าสิง) ตอบแทน / NTA ของบริ ษัทจดทะเบียน
รายการเกียวโยง
รายละเอียดการคํานวณ
1. การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน มูลค่าเงินลงทุนใน = 1,960 ล้ านบาท / 7,923.83 ล้ านบาท
บริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ในส่วนบริ ษัทฯ 1,960 ล้ านบาท
2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลใน = 4,971.33 ล้ านบาท / 7,923.83 ล้ านบาท
วงจํากัด รวม 4,971.33 ล้ านบาท
3. การจําหน่ายทีด) ินเปล่าอําเภอทับสะแก จังหวัด
= 127.00 ล้ านบาท / 7,690.88 ล้ านบาท
ประจวบคีรีขนั ธ์ มูลค่า 127.00 ล้ านบาท (รายการที)
เกิดขึ 1นในช่วง 6 เดือนที)ผา่ นมา)
ขนาดรายการเกียวโยง
หมายเหตุ

NTA ของ GOLD
(หน่วย : ล้ านบาท)

ขนาดรายการ
ร้ อยละ 24.74
ร้ อยละ 62.74
ร้ อยละ 1.65

ร้ อยละ 89.13

= สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – หนี 1สิน – ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
= 21,584.50 – 64.40 – 13,865.58 – (-269.31)
= 7,923.83 ล้ านบาท

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ ท ไี ด้ มา
5.1 ข้ อมูลของหุ้นของบริษัททีจะจัดตัง0 ขึน0 ใหม่
การเข้ าทํารายการดังกล่าว GOLD จะได้ มาซึ)งหุ้นสามัญร้ อยละ 49.00 ของจํานวนหุ้นที)ออกและจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
1
ษัทที)จัดตังขึ
1 1นใหม่ โดยสาเหตุที)โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทจัดตัง1 ใหม่ มีบุคคลที)อาจมีความ
ขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 นัน1 เนื)องจากสัดส่วนดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที)กําหนดขึ 1นเพื)อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
ที)ระบุใ นสัญญาให้ สิทธิ ใช้ ประโยชน์โครงการสามย่านที)กําหนดให้ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริ ษัทที)จะเป็ นผู้ดําเนินการโครงการสามย่าน จึงเป็ นเหตุให้ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ถือหุ้นในบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 น1 ใหม่
จํานวนร้ อยละ 51 ขณะที) GOLD จะถือหุ้นจํานวนร้ อยละ 49.00 อีกทัง1 การลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 49.00 หรื อคิด
เป็ นเงินประมาณ 1,960 ล้ านบาทนัน1 เป็ นจํานวนที)บริ ษัทฯ เห็นว่าบริ ษัทฯ จะสามารถลงทุนได้ โดยไม่กระทบต่อ
แผนงานในการพัฒนาโครงการที)อยู่อาศัยเพื)อขายของบริ ษัทฯ ซึ)งสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทจัดตังใหม่
1 ดงั กล่าว
อาจก่อให้ เกิดข้ อจํากัดในการระดมทุนในรู ปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว) ไป (Public Offering) ใน
อนาคต ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื) องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที)ออกใหม่ และ
เกณฑ์การดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที)โครงสร้ างการถือหุ้นมีบุคคลที)อาจมีความ
ขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 เว้ นแต่แสดงได้ ว่าการจัดโครงสร้ างการถือหุ้นดังกล่าวเป็ นไปเพื)อประโยชน์ที)ดี
ที)สดุ แล้ ว
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ทังนี
1 1 คณะกรรมการของบริ ษัทที)จัดตังขึ
1 1นใหม่ ภายหลังที) GOLD เข้ าลงทุน คาดว่าจะมีจํานวนทังหมด
1
4 ท่าน
ประกอบด้ วย ผู้แทนจาก GOLD และกลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ ฝ่ ายละ 2 ท่าน โดยกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1น
ใหม่จะเป็ นผู้แทนจาก GOLD อีกทัง1 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการซึ)งเป็ นผู้แทนจาก
GOLD จํานวน 2 ท่าน ลงลายมือชื)อร่วมกัน พร้ อมประทับตราบริ ษัท หรื อ กรรมการซึ)งเป็ นผู้แทนจากแต่ฝ่าย ฝ่ าย
ละ 1 ท่าน ลงลายมือชื)อร่วมกัน พร้ อมประทับตราบริ ษัท ซึง) โครงสร้ างคณะกรรมการ และการกําหนดผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันดังกล่าว ส่งผลให้ GOLD มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ รวมทังเป็
1 นการถ่วงดุลอํานาจทังสอง
1
ฝ่ ายในการอนุมตั ิรายการต่างๆ
ทังนี
1 1 การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านของ GOLD ดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ของ GOLD กล่าวคือ มีการมุง่ พัฒนาโครงการที)อยูอ่ าศัยแนวราบ และโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ บนพื 1นที)เช่า
เช่น เซอร์ วิสเรสซิเด้ นส์ อาคารสํานักงาน โรงแรม รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ)ง
เป็ นโครงการประเภทโครงการที)มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-Use) บนพื 1นที)เช่า ในขณะที) UV มีนโยบาย
มุง่ พัฒนาโครงการที)อยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนียมเพื)อขาย โดยปั จจุบนั โครงการของ UV และ GOLD ไม่มีความ
ทับซ้ อนกัน โดย UV มีโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์โครงการเดียว ได้ แก่ อาคารปาร์ คเวนเชอร์ (ซึ)งเป็ นโครงการที)
UV ได้ พฒ
ั นาและดําเนินการก่อนที) UV จะเข้ าลงทุนใน GOLD เมื)อปี 2555) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการให้
เช่าอาคาร ปาร์ คเวนเชอร์ แก่กองทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) แล้ ว บริ ษัทย่อยของ UV จะทํา
หน้ าที)เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT manager) ของกองทรัสต์ดงั กล่าว ทังนี
1 1 หากในอนาคต UV และ GOLD มี
โอกาสในการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ กรรมการและผู้บริ หารของ UV และ GOLD จะพิจารณาถึงศักยภาพของ
แต่ละบริ ษัท เพื)อให้ เหมาะสมกับการดําเนินการโครงการนันๆ
1 เป็ นหลัก รวมถึงพิจารณาให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
การพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที)ทงสองบริ
ั1
ษัทดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
5.2 ข้ อมูลสรุ ปของบริษัททีจะจัดตัง0 ขึน0 ใหม่
ก) ข้ อมูลทัว) ไป
บริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่มีวตั ถุประสงค์ในการก่อตังขึ
1 1นเพื)อเป็ นผู้รับสิทธิใช้ ประโยชน์โครงการสามย่านร่ วมกับ
กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ซึ)งเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ ดงั กล่าวจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (กรณีได้ รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทังนี
1 1 ข้ อมูลโดยสรุปของโครงการสามย่าน มีดงั นี 1
สรุปข้ อมูลโครงการสามย่าน
ที)ตงโครงการ
ั1
: บริ เวณจุดตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนพระราม 4 (หัวมุมสี)แยกสามย่าน ฝั) งตรง
ข้ ามกับอาคารจัตรุ ัสจามจุรี) เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ โดยทิศเหนือติดถนนจุฬาลงกรณ์
ซอย 42 ทิศตะวันออกติดถนนพญาไท ทิศตะวันตกมีพื 1นที)จนถึงถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย
15 และทิศใต้ ติดถนนพญาไท
เนื 1อที)โครงการ
: ที)ดิน เนื 1อที)รวม 13 – 3 – 93.64 ไร่
มูลค่าโครงการ
: มูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน และมูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ
13,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รูปแบบโครงการ : โครงการที)มีการใช้ ประโยชน์ ผสมผสาน (Mixed - Use) ซึ)งมีพื 1นที)อาคารรวม
ประมาณ 222,000 ตารางเมตร สําหรับใช้ ในการประกอบกิจการโรงแรม อาคารพัก
อาศัย ศูนย์การค้ า ห้ องจัดงานอเนกประสงค์ สํานักงาน และพื 1นที)จอดรถ รวมทังมี
1 การ
เชื)อมสถานีรถไฟฟ้ า
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สรุปเงื)อนไขที)สาํ คัญของสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์โครงการสามย่าน
คูส่ ญ
ั ญา
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (“มหาวิทยาลัย”) และ
บริ ษัท ทิพย์พฒ
ั น อาร์ เขต จํากัด* (“ผู้ได้ รับสิทธิ”)
หมายเหตุ *ผู้ได้ รับสิทธิและกลุ่มบริ ษัทของผู้ได้ รับสิทธิจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับมหาวิทยาลัย

วันที)ลงนามใน
: วันที) 10 มิถนุ ายน 2558
สัญญา
ขอบเขตข้ อตกลง : o ไม่สามารถเปลีย) นแปลงพื 1นที) ประเภท และขนาดการใช้ ประโยชน์ภายในอาคารที)
เกินกว่าร้ อยละ 10 ของพื 1นที)การใช้ ประโยชน์ในแต่ละประเภทธุรกิจ เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมจากมหาวิทยาลัย
o ระยะการออกแบบและก่อสร้ าง ต้ องแล้ วเสร็ จภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที)สญ
ั ญาให้
สิทธิใช้ ประโยชน์โครงการสามย่านมีผลบังคับใช้
o ระยะเวลาใช้ ประโยชน์ 30 ปี นับแต่วนั ครบกําหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ หรื อนับแต่
วันก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินโครงการได้ ก่อนกําหนด
o ในกรณี ไ ม่ ส ามารถก่ อ สร้ างโครงการให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนด ให้ เ ริ) ม นับ
ระยะเวลาใช้ ประโยชน์ 30 ปี โดยทันที
o มหาวิทยาลัยมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา กรณีผ้ ไู ด้ รับสิทธิไม่สามารถก่อสร้ างโครงการ
ให้ แล้ วเสร็ จและเปิ ดดําเนินโครงการได้ เนื)องจากการขาดประสิทธิ ภาพ ความ
เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ หรื อความประมาทเลินเล่อ
o กรรมสิท ธิ ใ นอาคารโครงการ สิ)ง ปลูก สร้ างต่า งๆ และแบบการก่ อ สร้ าง หรื อ
เอกสารที)เกิดขึ 1นจากการก่อสร้ าง ให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิของมหาวิทยาลัยทันทีนบั
แต่วนั เริ) มดําเนินการก่อสร้ าง โดยผู้ได้ รับสิทธิเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที)เกิดจาก
การดําเนินโครงการในทุกขันตอน
1
หรื อทุกสัญญา
ค่าผลประโยชน์ : ผู้ได้ รับสิทธิตกลงชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่มหาวิทยาลัย ดังนี 1
ตอบแทน
o ค่าตอบแทนการทําสัญญา (Up Front Fee) จํานวน 394.00 ล้ านบาท แบ่งชําระ
212.00 ล้ านบาท ในวันที)สญ
ั ญามีผลบังคับ และชําระส่วนที)เหลือ 182.00 ล้ าน
บาท ภายใน 110 วัน นับจากวันที)สญ
ั ญามีผลบังคับ (วันที) 28 กันยายน 2558)
ซึง) ได้ ชําระไปแล้ วทังจํ
1 านวน
o ค่าตอบแทนรายปี จํานวนรวม 4,980.00 ล้ านบาท ชําระเป็ นรายปี รวม 30 งวด
นับแต่วนั เริ) มกําหนดระยะเวลาใช้ ประโยชน์
o ค่าส่วนแบ่งรายได้ กรณีรายได้ รวมของโครงการที)ผ้ ูได้ รับสิทธิ ได้ รับโดยตรงรวม
ทุก ๆ 5 ปี สูง กว่ารายได้ ที) ป ระมาณการไว้ ในกระแสเงิ น สดตามประมาณการ
รายได้ – รายจ่าย ที)แนบท้ ายสัญญา ผู้ได้ รับสิทธิตกลงให้ คา่ แบ่งรายได้ เพิ)มให้ แก่
มหาวิทยาลัยในอัตราร้ อยละ 5 ของรายได้ สว่ นที)เกินของช่วงเวลา 5 ปี ดังกล่าว
การก่อสร้ าง
: o ผู้ได้ รับสิทธิต้องก่อสร้ างโครงการตามรู ปแบบการก่อสร้ างที)มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
โครงการ
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเองทังหมดให้
1
แล้ วเสร็ จภายใน 4 ปี นับจากวันที)สญ
ั ญามีผล
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ใช้ บังคับ เว้ นแต่ม หาวิทยาลัยอนุญาตให้ ก่อสร้ างต่อจนแล้ วเสร็ จด้ วยเหตุอัน
สมควร โดยมีมลู ค่าโครงการเมื)อก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่ตํ)ากว่า 6,000.00 ล้ านบาท
โดยกรณีมลู ค่าโครงการตํ)ากว่าที)กําหนด ผู้ได้ รับสิทธิต้องจ่ายเงินค่าชดเชยมูลค่า
ส่วนต่างให้ มหาวิทยาลัย
o ทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้ า :
 ผู้ได้ รับสิทธิต้องก่อสร้ างทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้ าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 4 ปี นับ
แต่วนั ที)ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง หรื อไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที)
อาคารก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ (แล้ วแต่เงื)อนเวลาใดจะเกิดขึ 1นภายหลัง) และหาก
ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที)กําหนด ผู้ได้ รับสิทธิตกลงชําระค่าปรับ
ในอัต ราวัน ละร้ อยละ 0.01 ของมูล ค่า ก่ อสร้ างทางเชื) อ มสถานีร ถไฟฟ้ า
จนกว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
 หากผู้ได้ รับสิทธิไม่ดําเนินการก่อสร้ างทางเชื)อมสถานีรถไฟฟ้ า ผู้ได้ รับสิทธิ
ตกลงชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ)มเติมให้ มหาวิทยาลัยเป็ นเงินเท่ากับ
มูลค่าการก่อสร้ าง
 กรณีการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุ งเทพมหานคร และ
หน่วยงานราชการอื)นที)เกี)ยวข้ องไม่อนุญาตให้ ดําเนินการทําทางเชื)อมสถานี
รถไฟฟ้ า หรื อยังไม่มีผ ลการพิจ ารณาอนุญ าตภายในกํ า หนดระยะเวลา
ออกแบบและก่อสร้ างโครงการ ผู้ได้ รับสิทธิตกลงชําระค่าผลประโยชน์ตอบ
แทนเพิ)มเติมให้ กบั มหาวิทยาลัยเป็ นเงิน 50.00 ล้ านบาท
สิทธิและหน้ าที) : o ผู้ได้ รับสิทธิ มีสิทธิ นําพื 1นที)อาคารโครงการออกให้ เช่าหรื อใช้ ประโยชน์ได้ ตลอด
ของคูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกรณีเป็ น
การให้ เช่าพื 1นที)หรื อใช้ ประโยชน์ หรื อให้ สทิ ธิบคุ คลอื)นบริ หารพื 1นที) เพื)อดําเนินการ
ตามขอบเขตกิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ อย่ า งไรก็ ดี กรณี ก ารให้ เ ช่ า พื น1 ที) ห รื อ ใช้
ประโยชน์ หรื อให้ สิทธิ บคุ คลอื)นบริ หารพื 1นที) ขนาดใหญ่มากกว่า 20,000 ตร.ม.
ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากมหาวิทยาลัย
o การโอนสิทธิและหน้ าที)ของผู้ได้ รับสิทธิตามสัญญาให้ แก่บคุ คลใดๆ หรื อให้ ความ
ยิน ยอมให้ บุค คลอื) นใดประกอบกิ จการแทน ไม่ว่า ทัง1 หมดหรื อเพี ยงบางส่ว น
กระทํามิได้ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าจากมหาวิทยาลัย
การบูรณะพัฒนา : ผู้ได้ รับสิทธิต้องดําเนินการบูรณะพัฒนาอาคารและสิ)งปลูกสร้ างเพื)อให้ พร้ อมใช้ งาน
อาคารโครงการ
หรื อปรับปรุ งตามความเหมาะสม โดยผู้ได้ รับสิทธิ ต้องเตรี ยมงบประมาณเพื)อเป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการบูรณะพัฒนา (Renovation) และจะต้ องใช้ วงเงินสะสมดังกล่าวใน
การบูรณะพัฒนาให้ เสร็ จสิ 1นภายในวันครบกําหนดระยะเวลาใช้ ประโยชน์ของสัญญา
มิฉะนัน1 ให้ วงเงินที)คงเหลือตกเป็ นกรรมสิทธิของมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียม
: ผู้ได้ รับสิทธิตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียม อากร ค่าภาษี ตา่ งๆ
และภาษี อากร
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แผนทีตัง0 โครงการสามย่ าน

ข) สรุปฐานะการเงิน
ไม่มีข้อมูล
6. มูลค่ ารวมของสิงตอบแทนและเกณฑ์ ท ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง) ตอบแทนสําหรับการลงทุนในโครงการสามย่าน โดยมีมลู ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน และ
มูลค่าก่อสร้ างโครงการรวมประมาณ 13,000 ล้ านบาท ซึง) ในเบื 1องต้ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการมา
จากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 : 50 โดยมูลค่าเงินลงทุนใน
บริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ในส่วนของบริ ษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้ านบาท
7. มูลค่ าของสินทรัพย์ ท ไี ด้ มา
โครงการสามย่านมีมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ ที)ดิน 5,374 ล้ านบาท (ประกอบด้ วยค่าตอบแทนการทํา
สัญญา (Up Front Fee) จํานวน 394 ล้ านบาท และค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายุสญ
ั ญา 30 ปี รวม 4,980 ล้ านบาท)
และมูลค่าก่อสร้ างโครงการประมาณ 7,650 ล้ านบาท รวมทังสิ
1 1นประมาณ 13,000 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินลงทุนในส่วน
ของบริ ษัทฯ จํานวน 1,960 ล้ านบาท จากสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ร้ อยละ 49.00 ในบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่
8. แหล่ งเงินทุนทีใช้ ในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะนําเงินที)ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดจํานวน 1,960 ล้ านบาท มา
เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ในส่วนของบริษัทฯ
มีมลู ค่าเท่ากับ 1,960 ล้ านบาท)
โดยค่าก่อสร้ างโครงการสามย่านมีมลู ค่ารวมประมาณ 7,650 ล้ านบาท ซึ)งจะทยอยชําระภายใน 4 ปี ตามระยะเวลา
ก่อสร้ าง ค่าตอบแทนการทําสัญญา (Up Front Fee) (ซึง) ผู้ได้ รับสิทธิได้ ชําระไปแล้ ว และบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ต้ องจ่าย
ชําระคืนให้ ผ้ ไู ด้ รับสิทธิ) และดอกเบี 1ยธนาคารในระหว่างการพัฒนาโครงการ รวมเป็ นเงินประมาณ 8,500 ล้ านบาทนัน1
จะมาจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50
: 50 ในขณะที)ค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายุสญ
ั ญา 30 ปี รวม 4,980 ล้ านบาท ซึ)งกลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ต้องชําระแก่
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รวมถึงค่าส่วนแบ่งรายได้ กรณีรายได้ รวมของโครงการสามย่านทุกๆ 5 ปี สูงกว่ารายได้ ที)
ประมาณการไว้ ในสัญญา จะมาจากกระแสเงินสดที)ได้ รับจากการดําเนินโครงการสามย่าน ภายหลังการเปิ ดให้ บริ การ
โครงการ
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ทังนี
1 1 หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และที)ประชุมผู้ถือหุ้นของ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์
ให้ แก่ FPHT แล้ ว FCL ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนในโครงการ
สามย่าน เนื)องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินการ (รายละเอียดตามที)ปรากฏในสารสนเทศกรณีการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึง) เป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน)
9. ประโยชน์ และผลกระทบจากการได้ มาสินทรัพย์ ต่อบริษัทฯ
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน จะก่อให้ เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ดังนี 1
 เป็ นการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที)มีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึ)งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนที)ดีจากการลงทุนกรณีโครงการสามย่านมีผลการดําเนินการเป็ นไปตามแผนงานที)วางไว้ โดยบริ ษัทฯ
สามารถรับรู้ยอดขายและกําไรของบริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่ ในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ เนื)องจากภายหลังการเข้ าทํา
รายการ บริ ษัทที)จดั ตังขึ
1 1นใหม่จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จากการที)บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมจาก
โครงสร้ างกรรมการ และเป็ นทีมงานที)จะเป็ นผู้ดําเนินโครงการ
 เป็ นการเพิ)มสินทรัพย์ที)จะก่อให้ เกิดรายได้ ระยะยาวแก่บริ ษัทฯ ต่อเนื)องไปในอนาคต โดยภายหลังการเปิ ดดําเนิน
โครงการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะมีรายได้ จากการปล่อยเช่าพื 1นที)และการให้ บริ การเพิ)มขึ 1นจากปั จจุบนั
 เป็ นการขยายการลงทุน ในธุ ร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื) อ ให้ เ ป็ นไปตามวิ ส ัย ทัศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ ที) จ ะเติ บ โตเป็ น
ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั 1 าครอบคลุมทังในส่
1 วนของที)อยูอ่ าศัยและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม
 มีผลตอบแทนที)ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน โดยมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ประมาณร้ อย
ละ 10.5 -11.5 ซึ)งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป้าหมายที) GOLD ตังไว้
1 และมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 9 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้ าง)
 ในกรณีที)ผลการดําเนินการของโครงการไม่เป็ นไปตามแผนงานที)วางไว้ ไม่ว่าด้ วยปั จจัยใด ซึ)งเป็ นลักษณะปกติ
ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดยทัว) ไป เช่น
- กรณีไม่สามารถก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 4 ปี อันเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น กรณีรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิ)งแวดล้ อมของโครงการสามย่านไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการที)เกี)ยวข้ อง และเป็ นเหตุให้ ต้องมีการปรั บแบบการก่อสร้ างเพื)อยื)นขออนุญาตใหม่อีกครั ง1 กรณี
ผู้รับเหมาก่อสร้ างของโครงการปฏิบตั ิงานล่าช้ าไม่เป็ นไปตามแผนงาน เป็ นต้ น ซึ)งจะทําให้ การรับรู้ รายได้
ของ GOLD จากโครงการดังกล่าวล่าช้ าออกไป หรื อมีต้นทุนที)เพิ)มขึ 1นจากที)ประมาณการ รวมทังระยะเวลา
1
การใช้ ประโยชน์จากโครงการจะลดลง เนื)องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเริ) มนับระยะเวลาใช้ ประโยชน์
ในทันทีภายหลังครบกําหนดเวลาการก่อสร้ าง 4 ปี ที)กําหนดไว้
- กรณีภายหลังการเปิ ดดําเนินการโครงการ และมีอตั ราผู้เช่าพื 1นที)อาคารสํานักงาน ร้ านค้ า และ/หรื ออัตรา
ผู้ใช้ บริ การห้ องพักของโรงแรม และ/หรื ออัตราการจําหน่ายห้ องพักอาคารชุด ไม่เป็ นไปตามแผนงานที)วางไว้
ซึง) จะทําให้ GOLD ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสามย่านตามเป้าหมายที)วางไว้
 GOLD จะไม่สามารถที)จะรับรู้รายได้ จนกว่าโครงการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเริ) มเปิ ดดําเนินการ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
เห็นว่าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้ างดังกล่าว ต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที)เป็ นเงินลงทุน จะสามารถบันทึกเป็ น
ต้ นทุนของสินทรัพย์ ซึง) จะไม่กระทบต่องบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ รวมถึงไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ
 ผลกระทบในการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านต่อบริ ษัทฯ ในกรณีภายหลังบริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในบริ ษัทจัดตังใหม่
1 เพื)อ
ลงทุนในโครงการสามย่าน และเกิดเหตุการณ์ที)สญ
ั ญาให้ ใช้ สทิ ธิกบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสิ 1นสุดลงจากการที)กลุม่
ผู้ได้ รับสิทธิผิดสัญญา และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลาที)กําหนดแล้ ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีสิทธิเรี ยกให้
กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ชําระหนีท1 ี)ค้างชํ าระพร้ อมดอกเบี 1ย และค่าเสียหายในส่วนที)เกิ นจากหลักประกัน (ถ้ ามี) รวมทัง1
ค่าเสียหายใดๆ ที)เกิดจากการไม่ชําระหนี 1หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปี รวมทังค่
1 า
ส่วนแบ่งรายได้ ที)กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ ต้องให้ แก่มหาวิทยาลัย จนกว่ามหาวิทยาลัยจะหาผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ทังนี
1 1
ต้ องไม่เกิน 2 ปี
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ทังนี
1 1 เนื)องจากบริ ษัทฯ จะใช้ เงินบางส่วนที)ได้ รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เป็ น
แหล่งเงิ นทุนในการเข้ าลงทุนโครงการสามย่าน อย่างไรก็ ดี การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ โดยทําให้ สิทธิ การออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกําไร (Earning
Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้ อยละ 29.51 โดยไม่มผี ลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ (Price Dilution) เนื)องจากเป็ น
การเสนอขายหุ้นที)สงู กว่าราคาตลาดเฉลีย) ย้ อนหลัง 15 วันทําการ
10. การเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย / เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
นายปณต สิริ วัฒ นภักดี นายฐาปน สิริวัฒ นภักดี นายโชติพัฒน์ พีช านนท์ และนายสิท ธิ ชัย ชัย เกรี ย งไกรซึ)ง เป็ น
กรรมการที)มีสว่ นได้ เสียในการเข้ าทํารายการ มิได้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
11. เงือนไขในการเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นภายใต้ เงื)อนไขสําคัญดังที)ปรากฏในข้ อ 1 ของรายงานฉบับนี 1
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ เนื)องจากเป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เพื)อให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ ที)จะเติบโตเป็ น
ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ชัน1 นําครอบคลุมทังในส่
1 วนของที)อยู่อาศัยและอาคารในเชิงพาณิชยกรรม และอยู่ใน
ขอบเขตของธุรกิจหลักที)บริ ษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี)ยวชาญในปั จจุบนั อีกทังพิ
1 จารณาเห็นว่าด้ วยศักยภาพด้ าน
ทําเลที)ตงของโครงการ
ั1
ซึ)งตังอยู
1 ่บริ เวณจุดตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนพระราม 4 และรู ปแบบการพัฒนาโครงการ
ในรูปแบบโครงการที)มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed - Use) ซึง) ประกอบด้ วยอาคารสํานักงาน โรงแรม อาคารพัก5
อาศัย ศูนย์การค้ า ห้ องจัดงานอเนกประสงค์ และพื 1นที)จอดรถ ดังนัน1 การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านดังกล่าวจะเป็ น
การเพิ)มสินทรัพย์ที)มีศักยภาพในการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อเนื)องไปในระยะยาว โดยผลจากการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ข องการลงทุน โครงการสามย่า นโดยผู้บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ พบว่ามี ค วามคุ้ม ค่า ต่อ การลงทุน นอกจากนี 1
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอต่อการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านในสัดส่วนที)เป็ นเงินลงทุน
ของบริ ษัทฯ (นอกเหนือไปจากเงินที)บริ ษัทที)จะจัดตังใหม่
1 จะกู้ยืมเพื)อการลงทุนในโครงการ) จากเงินที)ได้ รับจากการเพิ)มทุน
ซึ)งหากได้ รับอนุมตั ิจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV รวมถึงได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประสานงานของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริ ษัทฯ คาดว่าจะลงทุนได้ ในประมาณไตรมาส 2 ของปี 2559 เพื)อให้ การดําเนินโครงการ
เป็ นไปตามที)ระบุในสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์โครงการสามย่านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที)กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิลงนาม
ไว้ เมื)อวันที) 10 มิถนุ ายน 2558 โดยปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบการก่อสร้ างโครงการและจัดเตรี ยม
เอกสารต่างๆ เพื)อจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิ)งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
และยื)นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อนเริ) มดําเนินการก่อสร้ างโครงการต่อไป
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัททีแตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัทท่านใดที)มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท
14. รายชือผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ทีไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มี –
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สารสนเทศรายการได้ มาซึงสินทรัพย์ และรายการทีเกียวโยงกัน
ของบริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 0 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 1: สารสนเทศตามบัญชี 2 ของประกาศได้ มาและจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์
1. ข้ อความกล่ าวถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี 1 ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที)อาจ
ทําให้ บุคคลอื)นสําคัญผิดในสาระสําคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที)เป็ นสาระสําคัญซึ)งควรบอกให้ แจ้ ง โดยในการนี 1
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาข้ อมูลต่างๆ ที)เปิ ดเผยในสารสนเทศฉบับนี 1อย่างระมัดระวัง และด้ วยความสุจริ ต
ทังในด้
1 านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นธรรม ตามหน้ าที)ของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ที)พึงกระทําตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที)เกี)ยวข้ องเป็ นที)เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
1 1 คณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ จะร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ 1นเนื)องจากสารสนเทศฉบับนี 1มีข้อความที)ไม่ถกู ต้ อง
ไม่ครบถ้ วน ไม่ตรงต่อความเป็ นจริ งในสาระสําคัญ หรื อก่อให้ เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ หรื อมีการปกปิ ดข้ อมูล
ใดๆ ที)เป็ นสาระสําคัญซึง) ควรบอกให้ แจ้ ง
2.

ความเห็นและ/หรือรายงานของผู้เชียวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
(1) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาทรั พย์ สินอิสระ
การเข้ าทํารายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ซึ)งเป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยง นัน1 บริ ษัทฯ
ได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท 15 ที)ปรึ กษาธุรกิจ จํากัด และ บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด ซึ&งเป็ นผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ อิสระที&ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โดยรายงานประเมินราคาสินทรัพย์ซงึ) จัดทําโดยบริ ษัท 15 ที)ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เมื)อวันที) 14-18, 20-22, 24, 27-28
กันยายน และ 8 ตุลาคม 2558 มีวตั ถุประสงค์เพื)อสาธารณะ และรายงานประเมินราคาสินทรัพย์ซึ)งจัดทําโดยบริ ษัท
แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี) จํากัด เมื)อวันที) 25 มิถนุ ายน 2558 มีวตั ถุประสงค์เพื)อสาธารณะ
ทังนี
1 1 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระดังกล่าวไม่มีการถือหุ้นและความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ อีก ทัง1 ผู้ป ระเมิน ราคา
ทรั พย์ สินอิสระดังกล่าวยินยอมในการให้ เผยแพร่ ความเห็น โดยรายละเอีย ดการประเมิน ราคาทรั พ ย์ สิน ของ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย ปรากฎในรายงานความเห็น ของที)ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิส ระในเอกสารแนบ 7 ของ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
(2) คุณสมบัติของที)ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
ชือบริษัท
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึกษา จํากัด

การถือหุ้นและความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมในการให้
เผยแพร่ ความเห็น
ยินยอม

3. ยอดรวมของตราสารหนี/0 ยอดรวมของเงินกู้ท ีมีกาํ หนดระยะเวลา/ ยอดรวมมูลค่ าหนีส0 ินประเภทอืน
(1) ยอดรวมของตราสารหนีท1 ี)ออกจํ าหน่ายแล้ วและที)ยังมิได้ ออกจํ าหน่ายตามที)ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติไว้ และมอบ
อํานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นผู้พิจารณาออกจําหน่ายตามที)เห็นสมควร
- ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีห้ นุ กู้ระยะยาว (คํ 1าประกันโดยหนังสือคํ 1าประกันของสถาบันการเงินแห่งหนึ)ง
ในวงเงิน 266.89 ล้ านบาท) มีรายละเอียดดังนี 1
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หุ้นกู้

จํานวน
หน่ วย

มูลค่ าที
ตราไว้ ต่อ
หน่ วย (บาท)

มูลค่ ารวม
(พันบาท)

หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
ออกครัง1 ที)1/2553 ชุดที) 3

250,000

1,000

250,000

วันออก
ตราสาร
หนี 0
7 ตุลาคม
2553

อายุของ
ตราสาร
หนี 0
5 ปี

วันครบ
กําหนด
ไถ่ ถอน
7 ตุลาคม
2558

อัตราดอก
เบีย0
(ร้ อยละต่ อปี )
3.50

ทังนี
1 1 ณ วันที) 7 ตุลาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ ไถ่ถอนเงินกู้แล้ วทังจํ
1 านวน
- เมื)อวันที) 29 เมษายน 2548 ที)ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย
หุ้น กู้เ พื) อ เสนอขายแก่ ป ระชาชนทั)ว ไป (Public Offering) และ/หรื อ ให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กัด (Private
Placement) และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนในประเทศ และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศในวงเงิน 3,000.00 ล้ าน
บาท อายุ 10 ปี โดยรายละเอียดและเงื)อนไขต่างๆ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ซึ)งปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ดําเนินการใดๆ
(2) ยอดรวมของเงินกู้ที)มีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 6,151.89 ล้ าน
บาท โดยมีอตั ราดอกเบี 1ยเงินกู้ยืมขันตํ
1 )าบวก/ลบอัตราคงที)ต่อปี ทังนี
1 1 เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีกําหนดชําระคืนเงินต้ น
ส่วนใหญ่เมื)อไถ่ถอนโฉนดที)ดินในอัตราที)ระบุในสัญญา เงินต้ นส่วนที)เหลือมีกําหนดชําระคืนตามระยะเวลาที)ระบุ
ไว้ ในสัญญา
(3) ยอดรวมมูลค่าหนี 1สินประเภทอื)น รวมทังเงิ
1 นเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
1
นการเงิ น
จํานวน 3,216.90 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี 1ยเงินเบิกเกินบัญชี และอัตราดอกเบี 1ยเงินกู้ยืมขันตํ
1 )าบวก/ลบอัตรา
คงที)ตอ่ ปี และถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี นอกจากนี 1 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยเป็ น
ประเภทตัว สัญญาใช้ เงิน จํานวน 481.10 ล้ านบาท
ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ นําที)ดินและสิทธิการเช่าที)ดินพร้ อมสิ)งปลูกสร้ างบนที)ดินที)มีอยู่สว่ นใหญ่และสิ)ง
ปลูกสร้ างที)จะมีในภายหน้ าไปจดจํานองไว้ กับสถาบันการเงินเพื)อใช้ เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม
ระยะสันและเงิ
1
นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ในข้ อ (2) และ (3) ข้ างต้ น)
(4) หนี 1สินที)อาจเกิดขึ 1นในภายหน้ า
บริ ษัทฯ มีหนี 1สินที)อาจเกิดขึ 1นจากการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากลูกค้ าของโครงการในอดีตแห่งหนึง) โดยผู้บริ หารเชื)อ
ว่าความเป็ นไปได้ ที)จะจ่ายชําระค่าเสียหายดังกล่าวไม่อยู่ในระดับที)น่าจะเป็ นไปได้ บริ ษัทฯ จึงยังไม่ได้ บนั ทึก
ประมาณการหนี 1สินที)อาจเกิดขึ 1นในงบการเงิน ทังนี
1 1 ในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปี ที)ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ รับการ
ฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ข้างต้ นแต่อย่างใด
4. ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบันของบริษัทฯ (ถ้ ามี)
-ไม่มี5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีท ีมีไม่ เพียงพอให้ ระบุ
แหล่ งทีมาของเงินทุน
สําหรับการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง) เป็ นรายการได้ มาซึง) สินทรัยพ์ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า กรณี
ที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด อันได้ แก่
FPHT รวมทังอนุ
1 มตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ให้ แก่ FPHT จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อ
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ซึง) มีมลู ค่าเงินลงทุนในส่วนของบริ ษัทฯ รวมประมาณ 1,960 ล้ านบาท จากการที)บริ ษัทฯ
เข้ าถือหุ้นบริ ษัทที)จะจัดตังขึ
1 1นใหม่ร้อยละ 49.00 อย่างไรก็ดี กรณีที)ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ UV ไม่อนุมตั ิการเข้ าทํา
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รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนและผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อให้ แก่ FPHT บริ ษัทฯ จะไม่เข้ าร่ วมลงทุนใน
โครงการสามย่าน เนื)องจากบริ ษัทฯ จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินการ
6. คดีหรือข้ อเรียกร้ องทีมีสาระสําคัญซึงอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ถกู ฟ้องร้ องในคดีตา่ งๆ ที)มีสาระสําคัญดังนี 1
(ก) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคฟ้ องร้ องบริ ษัทฯ และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกันแห่งหนึ)งให้ ชําระคืนเงินมัดจํา จํานวน
ประมาณ 8.11 ล้ านบาท เนื)องจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกันร่ วมกันโฆษณาประกาศชักชวนประชาชนทัว) ไป
ให้ มาซื 1อห้ องชุดในโครงการของบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกันดังกล่าวได้ รับเงินมัดจําจากลูกค้ าของ
โครงการแต่ไม่สามารถก่อสร้ างและโอนกรรมสิทธิห้องชุดให้ แก่ลกู ค้ าได้ ขณะนี 1คดียงั อยูใ่ นระหว่างการยื)นอุทธรณ์คํา
พิพากษา
ลูก ค้ า ของบริ ษั ท ที) เ กี) ย วข้ อ งกัน แห่ง หนึ)ง ได้ ฟ้ องร้ องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ที) เ กี) ย วข้ อ งกัน แห่ง นัน1 ให้ ร่ ว มกัน ชํ า ระ
ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 11.18 ล้ านบาท เนื)องจากลูกค้ าดังกล่าวได้ ชําระเงินมัดจําสําหรับอาคารในโครงการของ
บริ ษัทที)เกี) ยวข้ องกัน แต่บริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกันดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้ างอาคารและส่งมอบห้ องชุดให้ แก่ลกู ค้ า
ดังกล่าวได้ โดยศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกันร่วมรับผิดชําระเงินพร้ อมดอกเบี 1ยร้ อย
ละ 7.50 ต่อปี โดยให้ ดอกเบี 1ยบางส่วนคํานวณจากวันสุดท้ ายที)ลกู ค้ าของโครงการได้ ชําระเงินและบางส่วนคํานวณ
จากวันที)ลกู ค้ าของโครงการยื)นฟ้ องศาลจนถึงวันที)ได้ รับชําระเงิน บริ ษัทฯ ได้ ยื)นอุทธรณ์คดั ค้ านคําพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ ขณะนี 1คดีดงั กล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา
บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกประมาณการหนี 1สินของโครงการพัฒนาในอดีตที)บริ ษัทฯ เคยแพ้ คดีความในงบการเงิน ณ วันที) 30
กันยายน 2558 จํานวน 79.81 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2557: 79.81 ล้านบาท) ผู้บริ หารเชื)อว่ามีความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ที)หนี 1สินดังกล่าวจะเกิดขึ 1นเนื)องจากมีลกู ค้ าส่วนที)เหลือของโครงการเดียวกันได้ ทยอยยื)นอุทธรณ์ในสิทธิ
เรี ยกร้ องดังกล่าวเพิ)มขึ 1น ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ ตังประมาณการหนี
1
1สินตามที)กล่าวไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 16 (ก) พิจารณาจากเงินต้ นพร้ อมดอกเบี 1ยอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี รวมทังสิ
1 1นเป็ นจํานวนเงิน
90.99 ล้ านบาท (31 ธันวาคม 2557: 90.81 ล้านบาท)
(ข) บริ ษัทย่อยแห่งหนึง) ในฐานะโจทก์ มีคดีฟ้องร้ องกับกรมสรรพากรและได้ ยื)นฟ้ องต่อศาลภาษี อากรกลางเมื)อวันที) 14
กันยายน 2554 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ศาลภาษี อากรกลางได้ พิพากษาสนับสนุนกรมสรรพากร บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณายื)นอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ณ วันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวได้ ประมาณการหนี 1สินสําหรับคดีดงั กล่าวพร้ อมเงินเพิ)มร้ อยละ 1.50 ต่อเดือน เป็ นจํานวนเงิน 94.19 ล้ าน
บาท (31 ธันวาคม 2557: 84.10 ล้านบาท)
7. ผลประโยชน์ หรื อรายการทีเกียวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นทีถือหุ้น
ทัง0 ทางตรง หรือทางอ้ อมตัง0 แต่ ร้อยละ 10 ขึน0 ไป
ในปี 2557 และงวด 9 เดือน สิ 1นสุดวันที) 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกรรมการผู้บริ หารและผู้ถือหุ้น
ที)ถือหุ้นทังทางตรงหรื
1
อทางอ้ อมตังแต่
1 ร้อยละ 10 ขึ 1นไป ดังนี 1
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โกลด์

บริ ษัทร่ วม

บริ ษัท นอร์ ท สาธร โฮเต็ล จํากัด

บริ ษัทร่ วม

บริ ษัท สยามโฮลดิ 1ง จํากัด

บริ ษัท แอสคอทอินเตอร์ เนชัน) แนล
แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา จํากัด

บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา5 จํากัด

กลุ่มบริ ษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรี ยล
เอสเตท จํากัด

บริ ษัท เฟรเซอร์ (ไทยแลนด์) พีทีอี
แอลทีดี

บริ ษัท เฟรเซอร์ ฮอสพิทอลลิตี 1 พีที
อี

บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน)

ผู้ถือหุ้นของ บจก. สาธร
ทรัพย์สิน(บริ ษัทย่อย)ใน
สัดส่วน40%
กิจการที)เกี)ยวข้ องกันกับบ
จก. สยามโฮลดิ 1ง ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทย่อย

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าช่วงที)ดินและอาคาร และ
เช่าเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์
โครงการเมย์แฟร์ แมริ ออท (1)
รายได้ จากการให้ เช่า (1)
ดอกเบี 1ยรับ (2)
ดอกเบี 1ยจ่าย (2)

ค่าเช่าและค่าบริ การ (1)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (1)
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง (1)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (1)
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที)มี รายได้ จากการจําหน่ายสินทรัพย์
กรรมการร่ วมกัน
จัดประเภทถือไว้ เพื)อขาย (3)
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์จดั
ประเภทถือไว้ เพื)อขาย (3)
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที)มี รายได้ จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)
กรรมการร่ วมกัน
ไม่ใช่สินทรัพย์ดําเนินงานหลัก (3)
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ที)
ไม่ใช่สินทรัพย์ดําเนินงานหลัก (3)
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที)มีผ้ ู ซื 1อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (6)
ถือหุ้นใหญ่เป็ นญาติสนิท เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ของกรรมการและ/หรื อผู้ถือ ในกิจการที)ควบคุมร่ วมกัน (เป็ น
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท
รายการที)กระทําก่อนการเข้ าซือ้
บมจ. กรุ งเทพบ้ านและที)ดิน
(บริ ษัทย่อย) (6)
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที)มีผ้ ู ซื 1อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (6)
ถือหุ้นใหญ่เป็ นญาติสนิท
ของกรรมการและ/หรื อผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็ นญาติสนิท ค่าที)ปรึกษา (7)
ของกรรมการและ/หรื อผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้น
ในบริ ษัท ร้ อยละ 56 และมี
ผู้แทนเป็ นกรรมการของ
บริ ษัท

ใช้ บริ การที)ปรึกษาในการบริ หาร
อาคารสูงและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ / ค่าเดินทาง (7)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
9 เดือน
ปี 2557
ปี 2558
42.85
41.28

39.42
14.75
14.80

29.94
11.41
11.07

2.00
11.98
7.64
10.88
980.00(4)

1.56
9.23
4.24
8.67

231.11(4)
126.50(5)
1.24(5)
1,400.00(4)
870.00(4)

1,440.00(1)

0.14

0.75

0.11
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง/
ความสัมพันธ์
บริ ษัท เลิศรัฐการ จํากัด
บริ ษัท เบอร์ ลี) ยุคเกอร์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไทยดริ ง1 ค์ จํากัด
บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อย ของบริ ษัทใหญ่
ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
เช่าบริ การห้ องประชุม (7)

มูลค่ ารายการ
(ล้ านบาท)
9 เดือน
ปี 2557
ปี 2558
0.10
0.10

ซื 1อสินค้ าวัสดุสิ 1นเปลือง (7)

1.61

1.00

ซื 1อสินค้ านํ 1าดื)ม (7)
ซื 1อสินค้ านํ 1าดื)ม (7)
ใช้ บริ การเช่าเครื) องคอมพิวเตอร์
และบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.46
0.01
4.49

0.81
0.05
5.05

ใช้ บริ การห้ องอาหาร (7)

0.01

-

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการแยกสาทร-นรา ร่ วมกัน (7)

0.09

-

เช่ารถยนต์ (7)
จ่ายเบี 1ยประกันภัยทรัพย์สินของ
บริ ษัท (7)
จ่ายเบี 1ยประกันสุขภาพและ
อุบตั เิ หตุกลุ่มสําหรับพนักงานของ
บริ ษัทฯ (7)
เช่าที)ดนิ ปลูกสร้ างที)พกั คนงาน
ก่อสร้ างอาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์

4.94
4.84

3.86
3.92

0.42

1.78

1.98

1.62

1.00

-

-

0.20

(7)

บริ ษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทลส์ แอนด์
รี สอร์ ท จํากัด
บริ ษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์ เซียล
จํากัด
บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท เกษมทรัพย์สิริ จํากัด

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริ ษัท
เป็ นญาติสนิทของกรรมการ/
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
กรรมการ เป็ นญาติสนิทของ
กรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

มีกรรมการร่ วมกัน

(7)

บริ ษัท ริ เวอร์ ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท โกลเด้ นเวลธ์ จํากัด

กิจการที)ควบคุมร่ วมกัน กับ ให้ บริ การการจัดการ (7)
บริ ษัทที)เกี)ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที)มี ค่าที)ปรึกษา (7)
กรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
ค่าสนับสนุนกิจกรรมวิง) มาราธอน

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์
0.20
(1)
แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
หมายเหตุ (1) การทํารายการเป็ นไปเพื)อประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อเป็ นรายการที)มีความจําเป็ นเพื)อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ โดย
ราคาและเงื) อ นไขการทํ า รายการเป็ นไปตามสัญ ญาที) ต กลงร่ ว มกัน ซึ)ง คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า มี ค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
(2)
อัตราดอกเบี 1ยเป็ นไปตามเงื)อนไขของสัญญาร่ วมลงทุน สอดคล้ องกับอัตราตลาด ซึง) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
(3)
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื)องจากบริ ษัทฯ จะได้ รับ
เงินสดจากการขายสินทรัพย์ที)มิได้ ใช้ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั เพื)อใช้ สําหรับโครงการใหม่ๆ และราคา
ในการเข้ าทํารายการสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีและมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที)ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
(4)
ได้ รับอนุมตั ริ ายการจากที)ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
(5)
ได้ จดั ทําสารสนเทศแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
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(6)

(7)

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการทํารายการมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ เนื)องจากเป็ นการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจหลักที)บริ ษัทฯ มีความเชี)ยวชาญ และเป็ นการลงทุนในกิจการที)มีศกั ยภาพ มีผลการดําเนินงานที)ดีอย่าง
ต่อเนื)อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนที)ดีจากการลงทุน
เป็ นการทํารายการค้ าที)มีเงื)อนไขการค้ าปกติทวั) ไป

8. สรุ ปสาระของสัญญาทีสาํ คัญๆ ในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
-ไม่มี9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมเสนอชือกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 12 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ส่ วนที 2: สารสนเทศตามข้ อ 20 ของประกาศเกียวโยง
1. รายชือผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ทีไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่มี ทังนี
1 1 ในกรณีที)ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UV (ซึ)งไม่รวมผู้ถือหุ้นที)ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อันได้ แก่
บริ ษัท อเดลฟอส จํากัด) มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการของ GOLD ในแต่ละรายการแล้ ว UV จะเข้ าร่ วมการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของ GOLD และมีสิทธิลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการเข้ าทํารายการของ GOLD ต่อไป อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที)ที)ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UV มีมติไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการของ GOLD ในแต่ละรายการ UV จะ
ลงคะแนนเสียงไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GOLD
2.

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริ ษัทฯ แต่งตัง1 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที)ปรึ กษา จํ ากัด ให้ เป็ นที)ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระในการให้
ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็ นธรรมของราคาและเงื)อนไขของการเข้ าทํารายการที)
เกี)ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ต่างๆ ในครัง1 นี 1 แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีความเห็นโดยสรุปดังนี 1
รายการที 1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด ได้ แก่ FPHT ซึงเป็ นบริ ษัท
ย่ อยของ FCL ซึงเป็ นบุคคคลทีเกียวโยงกันของ GOLD ในจํานวน 685,700,997 หุ้น (คิดเป็ นสัดส่ วนการถือ
หุ้นร้ อยละ 29.51 ภายหลังการเพิมทุน) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 4,971 ล้ าน
บาท
1.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT จะเปิ ดโอกาสให้ GOLD เพิ&มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
เนื&องจาก FCL ซึง& เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FPHT เป็ นหนึง& ในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ในอันดับต้ นของประเทศสิงคโปร์
และเป็ นบริ ษัทผู้ประกอบกิจการด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั $ าระดับภูมิภาคเอเชียที&มีประสบการณ์และความเชี&ยวชาญ
ในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจรในหลายประเทศทัว& โลก โดยเฉพาะอย่างยิ&ง
การดําเนินธุรกิจประเภทศูนย์การค้ า โรงแรม และโครงการที&มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-use) ซึ&งสอดคล้ อง
กับแผนที& GOLD จะดําเนินการ รวมถึง FCL มีความพร้ อมด้ านเงินทุน การลงทุนของ FCL จะเปิ ดโอกาสให้ GOLD
และ FCL ประสานความร่ ว มมื อ ทางธุ ร กิ จ ในด้ า นต่า งๆ ระหว่า งกัน เช่ น ความรู้ ด้ า นการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ ฐานลูกค้ า เครื อข่ายทางธุรกิจ ซึง& คาดว่าจะช่วยเพิ&มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
GOLD ในอนาคต
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นอกจากนี $ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ได้ แก่ FPHT จะทําให้ GOLD มีแหล่งเงินทุนสําหรับ
การขยายธุรกิจสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ของ GOLD ตามแผนธุรกิจ และสําหรับการเข้ าลงทุนในโครงการ
สามย่าน (รายการที& 3) ซึง& จะช่วยเพิ&มรายได้ ให้ แก่ GOLD ในอนาคต อีกทัง$ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ&มทุนดังกล่าวจะ
ทําให้ GOLD มีสนิ ทรัพย์ (เงินสดรับจากการเพิ&มทุน) และส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ&มขึ $น และมีอตั ราส่วนหนี $สินต่อทุนลดลง
จาก 1.80 เท่า เป็ น 1.09 เท่า (คํานวณจากเงิ นเพิ&มทุนจํานวน 4,971 ล้ านบาท และข้ อมูลจากงบดุล ณ วันที& 30
กันยายน 2558) ทังนี
$ $ การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จะช่วยให้
GOLD สามารถระดมทุนได้ รวดเร็ วกว่าหากเปรี ยบเทียบกับการเสนอขายหุ้นสามัญในช่องทางอื&น รวมทังไม่
$ สง่ ผล
กระทบต่ออัตราส่วนหนี $สินต่อทุนหรื อภาระค่าใช้ จ่ายดอกเบี $ยหากเปรี บเทียบกับการระดมทุนโดยการกู้ยืมเงินหรือการ
ออกหุ้นกู้
ทังนี
$ $ ภายหลังการเพิ&มทุนในครัง$ นี $ GOLD อาจจําเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมเพิ&มเติมเพื&อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนสําหรับ
การซื $อที&ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ซงึ& อาจทําให้ อตั ราส่วนหนี $สินต่อทุนสูงกว่า 1.09 เท่า แต่ทงนี
ั $ $ GOLD
ยังมีศักยภาพในการก่อหนีเ$ หลืออยู่เนื&องจากอัตราส่วนหนีส$ ินต่อทุนดังกล่าวยังตํ&ากว่าอัตราส่วนหนีส$ ินต่อทุนที&
GOLD ต้ องดํารงไว้ (ไม่เกิ น 2.00 เท่า) ตามเงื& อนไขของการกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นในปั จจุบัน นอกจากนี $
เนื&องจากโครงการสามย่านมีโครงสร้ างหนี $สินต่อทุนเป้าหมายในสัดส่วนประมาณ 50:50 ดังนัน$ การจัดหาแหล่งเงิน
กู้ยืมสําหรับโครงการสามย่านจะไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อโครงสร้ างทางการเงินของ GOLD ในกรณีที&
GOLD อาจต้ องจัดทํางบการเงินรวมบริ ษัทที&จะจัดตังขึ
$ $นใหม่หาก GOLD มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นเดิมของ GOLD จะได้ รับผลกระทบจากการเพิ)มทุนดังกล่าว ได้ แก่ ผลกระทบด้ านการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือ
หุ้นเดิมร้ อยละ 29.51 ซึง) เท่ากับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT (ภายหลังการเพิ)มทุน) ทังนี
1 1 การเพิ)ม
ทุนดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อราคาหุ้นของ GOLD เนื)องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ)มทุนที) 7.25 บาทต่อหุ้น
สูงกว่าราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี)ยถ่วงนํ 1าหนักของการซื 1อขายหุ้นสามัญของ GOLD ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที)คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที)
ประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื) อ ขออนุมัติ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ) ม ทุน (ตัง1 แต่วันที) 15 ตุล าคม 2558 ถึ ง วัน ที) 5
พฤศจิกายน 2558) โดยราคาตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับ 7.03 บาท
ทังนี
$ $ ภายหลังการเข้ าทํารายการที& 1 การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ&งไม่รวมผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่อนั ได้ แก่ UV, FCL, Well Base Development Limited และบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะมีสดั ส่วนการ
กระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้ อยละ 15.81 ซึ&งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื& อง การดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ที&กําหนดให้ ไม่ตํ&ากว่า
ร้ อยละ 15 ของทุนชําระแล้ ว ซึง& สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยภายหลังการเพิ&มทุนในครัง$ นี $ อาจ
ส่งผลให้ GOLD มีข้อจํากัดในด้ านรู ปแบบการระดมทุนในอนาคต เช่น อาจทําให้ การระดมทุนโดยวิธีการออกและ
เสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) เป็ นไปได้ ยากขึ $น เป็ นต้ น
นอกจากนี $ จากการที& FCL ดําเนินธุรกิจด้ านการพัฒนาและบริ หารโครงการอสังหาริ มทรัพย์เช่นเดียวกันกับ GOLD
อาจก่อให้ เกิดความเสีย& งทางธุรกิจ เช่น ในอนาคต FCL อาจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์โดย FCL เอง
ซึ&งอาจทําให้ เกิดการแข่งขันกับ GOLD โดยตรง เป็ นต้ น ดังนัน$ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยงทางธุรกิจที&อาจ
เกิดขึ $นดังกล่าว รวมถึงการจัดการความเสีย) งด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที)อาจเกิดขึ 1นในอนาคต เพื)อให้ GOLD
มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering)
อย่างไรก็ดี ตามแผนการดําเนินการภายหลังการเข้ าลงทุนใน GOLD นัน1 FCL และ FPHT จะไม่ดําเนินธุรกิจเกี)ยวกับ
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การพัฒนาที)อยูอ่ าศัยในแนวราบในประเทศไทย ซึง) มีลกั ษณะที)เหมือนหรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ GOLD แต่ไม่
รวมถึงการดําเนินงานของทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุน
ส่วนบุคคลในอนาคต ซึ)ง FCL หรื อบริ ษัทย่อยของ FCL จะเป็ นสปอนเซอร์ หรื อผู้จดั การในการบริ หารจัดการธุรกิจ
ดังกล่าว อีกทัง$ การทํารายการกับบุคคลที&เกี&ยวโยงกันอันได้ แก่ FCL อาจทําให้ เกิดข้ อสงสัยต่ออํานาจการต่อรองใน
การเจรจาราคาและเงื&อนไขต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ&มทุน อย่างไรก็ ตาม GOLD ได้ ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื& องรายการที&เกี&ยวโยงกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นที&มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถออก
เสียงเพื&อลงมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ นอกจากนี $ FCL ยังเป็ นบริ ษัทที&จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
สิงคโปร์ ซึง& ต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเรื& องรายการเกี&ยวโยงอย่างเคร่งครัดเช่นกัน
1.2 ความเหมาะสมของราคาและเงือนไขของรายการ
ที&ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนของ GOLD ที& 7.25 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที&
เหมาะสมเนื&องจากสูงกว่าช่วงราคาที&ประเมินโดยที&ปรึกษาทางการเงินด้ วยวิธีรวมส่วนกิจการ ซึ&งเท่ากับ 6.55 – 7.15
บาทต่อหุ้น ณ วันที& 30 มิถนุ ายน 2558 และราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาด ที&ราคาหุ้นละ 7.03 บาท
ทังนี
$ $ เงื&อนไขหนึง& ที&สาํ คัญของการเพิ&มทุนโดย FPHT คือ FPHT ไม่ประสงค์ที&จะทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD ภายหลังจากการเพิ&มทุนซึ&งจะทําให้ FPHT ถือหุ้นใน GOLD ในสัดส่วนร้ อยละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที&
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
$
ทธิ ออกเสียงทังหมดของ
$
GOLD (ภายหลังการเพิ&มทุน) ซึ&งข้ ามร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
$
ทธิออกเสียงทังหมดของ
$
GOLD (ภายหลังการเพิ&มทุน) และ FPHT จะมี
หน้ าที&ต้องคําเสนอซือ$ หลักทรัพย์ ทงหมดของ
ั$
GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนเรื& องการเข้ าถื อ
หลักทรัพย์เพื&อครอบงํากิจการ โดย FPHT มีความประสงค์ที&จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD โดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD (รายการที& 2) และ FPHT จะได้ รับการผ่อนผันต่อเมื&อที&ประชุมผู้ถือ
หุ้นของ GOLD และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD ภายหลังการ
ได้ มาซึ&งหลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึ&งต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิสําหรับรายการที& 2 ไม่ตํ&ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
$
้ ถือหุ้นที&มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที&มีสว่ นได้ เสีย
1.3 สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน
ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT ซึ&งเป็ นบุคคลที&เกี&ยวโยงกัน
กันกับ GOLD (รายการที& 1) มีความเหมาะสม เนื&องจากเห็นว่า GOLD จะได้ รับประโยชน์จากการเป็ นพันธมิตรกับ
กลุม่ บริ ษัท FCL มากกว่าผลกระทบที&คาดว่าจะได้ รับ อีกทัง$ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนของ GOLD ที& 7.25
บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที&เหมาะสมเนื&องจากสูงกว่าช่วงราคาที&ประเมินโดยที&ปรึ กษาทางการเงินด้ วยวิธีรวมส่วนกิจการ
ซึง& เท่ากับ 6.55 – 7.15 บาทต่อหุ้น ณ วันที& 30 มิถนุ ายน 2558
อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยงต่างๆ ที&อาจเกิดขึ $น เช่น ความเสี&ยงทางธุรกิจจากการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์โดย FCL เองที&อาจเป็ นการแข่งขันโดยตรงกับ GOLD เป็ นต้ น
จากการพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ดังที&กล่าวไว้ ข้างต้ น ที&ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT ซึ&งเป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL ซึ&งเป็ นบุคคลที&เกี&ยวโยงกันกับ GOLD (รายการที& 1) นัน$ มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นราคาที&เหมาะสม ซึ&งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของ GOLD มากกว่าผลเสีย ดังนัน ผู้ถือหุ้น
ควรลงมติอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ!มทุนให้ แก่ FPHT
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รายการที 2 การขอผ่ อนผันการทําคําเสนอซือ0 หลักทรัพย์ ทัง0 หมดของกิจการโดยอาศัยมติท ีประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT
2.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ
ตามที&ได้ กล่าวโดยสรุปไว้ ในหัวข้ อความเหมาะสมของรายการ ราคาและเงื&อนไขของรายการสําหรับรายการที& 1 การ
ได้ รับมติให้ FPHT ขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ ทงหมดของกิ
ั$
จการโดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของ
กิจการ (Whitewash) เป็ นหนึ&งในเงื&อนไขที&สําคัญของการเพิ&มทุนโดย FPHT เนื&องจาก FPHT ไม่ประสงค์ที&จะทําคํา
เสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD ภายหลังจากการเข้ าลงทุนซึง& จะทําให้ FPHT ถือหุ้นใน GOLD ในสัดส่วนร้ อย
ละ 29.51 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
$
ทธิออกเสียงทังหมดของ
$
GOLD (ภายหลังการเพิ&มทุน)
ซึ&งข้ ามร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
$
ทธิออกเสียงทังหมดของ
$
GOLD (ภายหลังการ
เพิ&มทุน) และ FPHT จะมีหน้ าที&ต้องคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเรื& องการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื&อครอบงํากิจการ โดย FPHT มีความประสงค์ที&จะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อ
หลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD โดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD (รายการที& 2) และ FPHT จะได้ รับการผ่อน
ผันต่อเมื&อที&ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD และ UV มีมติยินยอมให้ FPHT ไม่ต้องทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
GOLD ภายหลังการได้ มาซึง& หลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึง& ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิสาํ หรับรายการที& 2 ไม่ตํ&ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
$
้ ถือหุ้นที&มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที&มีสว่ นได้
เสีย
อย่างไรก็ตาม หาก FPHT ได้ มาซึ)งหุ้นสามัญของ GOLD เพิ)มเติมภายหลังการเพิ)มทุนในครัง1 นี 1และทําให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นของ FPHT ข้ ามร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที)จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและของสิ
1
ทธิออกเสียงทังหมดของ
1
GOLD
นัน1 FPHT จะต้ องทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั1
GOLD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื) องการ
เข้ าถือหลักทรัพย์เพื)อครอบงํากิจการ
ทังนี
1 1 การเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท รวมถึง การออกและเสนอขายหุ้น
เพิ)มทุนให้ แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การผ่อนผันการทําคําเสนอซือ1 หลักทรั พย์ทัง1 หมดของกิ จการโดย FPHT
(Whitewash) (รายการที) 2) เป็ นรายการที)มีความเกี)ยวเนื)องกันและเป็ นเงื)อนไขซึง) กันและกัน ดังนัน1
 หากมีรายการใดรายการหนึ)งไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะถือว่ารายการอื)นๆ ที)ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก
และจะไม่มีการเสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายการอื)นๆ ที)มีความเกี)ยวเนื)องกันและเป็ นเงื)อนไขซึ)งกัน
และกันกับรายการที)ไม่ได้ รับอนุมตั ิ จากที)ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
 แต่หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การ
ผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการโดย FPHT (Whitewash) (รายการที) 2) GOLD จะ
เสนอให้ ที)ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (รายการที) 3) ต่อไป
 อย่างไรก็ดี หากที)ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตุ ิการการเพิ)มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท รวมถึง การออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ)มทุนให้ แก่ FPHT (รายการที) 1) และ การผ่อนผันการทําคําเสนอซื 1อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั1
จการโดย
FPHT (Whitewash) (รายการที) 2) แต่ไม่อนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน (รายการที) 3) GOLD จะ
ดําเนินการต่างๆ ที)เกี)ยวข้ องกับการเพิ)มทุน รวมถึง รายการที) 1 และรายการที) 2 ตามการที)ได้ รับอนุมตั ิจากที)
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนําเงินที)ได้ รับจากการเพิ)มทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ของ GOLD และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ GOLD ต่อไป
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ดังนัน$ หากที&ประชุมผู้ถือหุ้นของ GOLD และ UV ไม่อนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั$
กิจการดังกล่าว (รายการที& 2) FPHT ไม่ประสงค์จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ&มทุนของ GOLD และ GOLD จะไม่เข้ าร่ วม
ลงทุนในโครงการสามย่าน (รายการที& 3) เนื&องจาก GOLD จะมีเงินทุนไม่เพียงพอในการดําเนินการ
ดังนั
$ น$ การอนุมตั ิการผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั$
จการโดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
(Whitewash) สําหรับ FPHT จะช่วยให้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT ซึ&งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
FCL และการระดมทุนในครัง$ นี $ประสบความสําเร็ จ ที&ปรึ กษาทางการเงินจึงเห็นว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม
2.2 ความเหมาะสมของเงือนไขของรายการ
ตามนโยบายและแผนการบริ หารกิจการภายใน 12 เดือนข้ างหน้ าภายหลังการได้ มาซึ&งหุ้นสามัญเพิ&มทุนของ GOLD.
FPHT ไม่มีนโยบายที&จะเปลี&ยนแปลงโครงสร้ างและการดําเนินงานที&สําคัญของ GOLD ในด้ านต่างๆ อย่างมี
นัยสําคัญ เช่น นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนการบริ หารกิจการ การจําหน่ายไปซึ&งสินทรัพย์หลักของ GOLD หรื อ
บริ ษัทย่อย (เว้ นแต่มีเหตุที&จําเป็ นเพื&อรักษาไว้ ซึ&งผลประโยชน์ของ GOLD) การเปลี&ยนสัดส่วนและจํ านวนของ
กรรมการ นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GOLD จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังการได้ มาซึง& หุ้นสามัญเพิ&มทุนของ GOLD
ดังนั
$ น$ ที&ปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่าเงื&อนไขของรายการสําหรับการขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมด
ั$
ของกิ จการมีความเหมาะสมและไม่ได้ เปลี&ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิ จหลักของ GOLD อย่างมี
สาระสําคัญ
2.3 สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน
จากการพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ดังที&กล่าวไว้ ข้างต้ น ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการอนุมตั ิการขอผ่อนผันการ
ทําคําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั$
จการโดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) สําหรับ FPHT
(รายการที& 2) จะช่วยให้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT ซึ&งเป็ นบริ ษัทย่อยของ FCL และการ
ระดมทุนของ GOLD ในครัง$ นี $ประสบความสําเร็ จ ซึง& จะส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นของ GOLD มากกว่าผลกระทบที&คาดว่าจะ
ได้ รับ ดังนัน ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุ มัติการขอผ่ อนผันการทําคําเสนอซือ หลักทรั พย์ ทัง หมดของกิจการโดย
อาศัยมติท! ีประชุมผู้ถอื หุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT
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รายการที 3 การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่ าน โดยร่ วมลงทุนกับ ทิพย์ พัฒน และ/หรือ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ซึง
เป็ นบุคคลทีก ียวโยงกันกับ GOLD ในจํานวนเงินลงทุนประมาณ 1,960 ล้ านบาท (ตามสัดส่ วนเงินลงทุน
ของ GOLD ร้ อยละ 49 ของทุนจะทะเบียนและจําหน่ ายแล้ วทัง0 หมดของบริษัททีจะจัดตัง0 ขึน0 ใหม่ )
3.1 ความสมเหตุสมผลของรายการ
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านจะเป็ นการร่ วมลงทุนกับ ทิพย์พฒ
ั น และ/หรื อ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ ซึ&งเป็ นกลุม่ ผู้ได้ รับ
สิ ท ธิ ใ ช้ ประโยชน์ ใ นพื น$ ที& จ ากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย จะเปิ ดโอกาสให้ GOLD ได้ เ ข้ า ถึ ง พื น$ ที& โ ครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์ที&ตงอยู
ั $ ่ในทําเลที&มีศกั ยภาพสูงแห่งหนึ&งในกรุ งเทพมหานคร บนเนื $อที&ประมาณ 13-393.64 ไร่ ที&มีมลู ค่าโครงการรวมทังสิ
$ $นประมาณ 13,000 ล้ านบาท (คิดจากมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
ที&ดินจํานวนประมาณ 5,374 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าตอบแทนการทําสัญญา หรื อ Up Front Fee จํานวน 394 ล้ าน
บาทและค่าตอบแทนรายปี ตลอดอายุสญ
ั ญา 30 ปี รวม 4,980 ล้ านบาทชําระโดยใช้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของโครงการในอนาคต และมูลค่าการก่อสร้ างโครงการประมาณ 7,650 ล้ านบาท) ซึ&งสอดคล้ องกับพันธกิจของ
GOLD ที&จะก้ าวขึ $นเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั $ าของประเทศภายใน 5 ปี และสอดคล้ องกับนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจของ GOLD ที&เน้ นการดําเนินธุรกิจโครงการอาคารสูงเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการที&อยู่
อาศัยเพื&อให้ GOLD มีสินทรัพย์คุณภาพดีที&จะเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื&อง นอกจากนี $ การร่ วมลงทุนใน
โครงการสามย่านจะเปิ ดโอกาสให้ GOLD ได้ เป็ นผู้บริ หารอาคารเมื&อโครงการได้ เริ& มดําเนินงานเชิ งพาณิชย์ (ใน
เบือ$ งต้ นคาดว่าจะสามารถเริ& มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ ได้ ภายในปี 2562 ตามแผนงานที&ระบุใ นสัญญาให้ สิทธิ ใช้
ประโยชน์ในพื $นที&จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ&งจะสามารถเพิ&มรายได้ ให้ แก่ GOLD ในระยะยาวได้ อีกช่องทาง
หนึง&
นอกจากนี $ หาก GOLD ได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ FCL ซึง& มีประสบการณ์และความเชี&ยวชาญในด้ านการบริ หารจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า โรงแรม และโครงการที&มีการใช้ ประโยชน์ผสมผสาน (Mixed-use) ที&มีลกั ษณะที&
คล้ ายคลึงกับโครงการสามย่านแล้ ว การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านจะเป็ นการนําความเชี&ยวชาญของ FCL มาช่วย
เสริ มในการบริ หารโครงการได้
นอกจากนัน$ แหล่งที&มาของเงินทุนสําหรับการก่อสร้ างโครงการในมูลค่ารวมประมาณ 7,650 ล้ านบาทนัน$ ในเบื $องต้ น
คาดว่าจะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 50 และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณร้ อยละ 50 โดย
GOLD จะเข้ าลงทุนในบริ ษัทที&จะจัดตังขึ
$ $นใหม่ในจํานวนประมาณ 1,960 ล้ านบาท ในสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 49
และ ทิพย์พฒ
ั น และ/หรื อ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิจะถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 เพื&อใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้ าง ทังนี
$ $
ส่วนของเงินลงทุนของ GOLD ในหุ้นของบริ ษัทที&จะจัดตังขึ
$ $นใหม่จํานวน 1,960 ล้ านบาทนันจะมาจากเงิ
$
นที& GOLD
จะได้ รับจาการออกหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT (รายการที& 1) และจะเป็ นการทยอยลงทุนตามแผนการก่อสร้ าง
โครงการ (ในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 ปี ) อีกทัง$ ส่วนของเงินกู้ยืมจะมาจากสถาบันการเงินซึ&งจะเป็ นการให้ เงินกู้
โดยตรงแก่โครงการ ดังนัน$ การจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนินการก่อสร้ างโครงการให้ แล้ วเสร็ จจะไม่ส่งผล
กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและการดําเนินธุรกิจของ GOLD อีกทัง$ กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ทิพย์พฒ
ั น และ/หรื อ กลุม่ ผู้
ได้ รับสิทธิ เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของนายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี ซึ&งเป็ นกลุ่มธุรกิจที&มีศกั ยภาพทางการเงิน สามารถสร้ าง
ความมั&นใจได้ ว่า ทิพย์ พฒ
ั น และ/หรื อ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ จะสามารถให้ การสนับสนุนด้ านเงิ นทุนได้ ตามแผนของ
โครงการ นอกจากนี $ โครงสร้ างหนี $สินต่อทุนของโครงการสามย่านในสัดส่วนประมาณ 50:50 จะไม่สง่ ผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อโครงสร้ างทางการเงินของ GOLD ในกรณีที& GOLD อาจต้ องจัดทํางบการเงินรวมบริ ษัทที&จะจัดตังขึ
$ $น
ใหม่หาก GOLD มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทดังกล่าว ดังนัน$ ที&ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการเข้ าลงทุนในโครงการสาม
ย่านโดยเข้ าร่วมลงทุนกับ ทิพย์พฒ
ั น และ/หรื อ กลุม่ ผู้ได้ รับสิทธิ เป็ นรายการที&เหมาะสม
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3.2 ความเหมาะสมของราคาและเงือนไขของรายการ
ในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ที&ปรึ กษาทางการเงินได้ ศึกษาความ
เป็ นไปได้ ทางการเงินในเบื $องต้ นของโครงการ (Financial Feasibility Study) โดยวิเคราะห์สมมติฐานที&ใช้ ในการจัดทํา
ประมาณการทางการเงินสําหรับการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการสามย่าน ประกอบกับแผนธุรกิจจากผู้บริ หาร
ของ GOLD และการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต
รวมถึงการศึกษาข้ อมูลผลการดําเนินงานในอดีตในโครงการอื&นๆ ของ GOLD และบริ ษัทอื&นที&มีการดําเนินงานใน
โครงการที&มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน เพื&อพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที&ใช้ ในประมาณการ
จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในเบื $องต้ นของโครงการสามย่าน ซึ&งที&ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาถึงประมาณ
การรายได้ ที&คาดว่าจะได้ รับจากการให้ เช่าและบริ การพืน$ ที&พาณิ ชยกรรม พืน$ ที&จัดงานอเนกประสงค์ สํานักงาน
โรงแรม และอาคารพักอาศัย ประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการ ต้ นทุนค่าเช่าที&ดิน ค่าใช้ จ่ายต่างๆ และภาษี ที&
เกี&ยวข้ อง ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี รวมถึงประมาณการกระแสเงินสดที&คาดว่าจะได้ รับจากโครงการ และอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนขันตํ
$ &าที&ร้อยละ 9 - 10 (พิจารณาจากอัตราต้ นทุนทางการเงินถัวเฉลี&ยถ่วงนํ $าหนักตามวิธีการ
คํานวณในหัวข้ อ 2.3.1.5.5) โดยใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื&อหามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (“Net Present Value” หรื อ
“NPV”) ซึง& ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในเบื $องต้ นพบว่าโครงการสามย่านให้ ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนคิดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิ (NPV) ประมาณ 537 – 1,262 ล้ านบาท และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนภายใน (“Internal Rate of
Return” หรื อ “IRR”) เท่ากับร้ อยละ 11 (ปั ดเศษ)
ดังนัน$ ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านมีความเหมาะสมเนื&องจากโครงการตังอยู
$ ่
ในทําเลที&มีศกั ยภาพ นอกจากนัน$ ผลตอบแทนการลงทุนในโครงการดังกล่าวให้ มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) มากกว่า
ศูนย์และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขันตํ
$ &าที&ร้อยละ 9 – 10 สําหรับการลงทุนในธุรกิจ
หรื อโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที&มีลกั ษณะและความเสีย& งที&คล้ ายคลึงกัน
3.3 สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน
ดังนัน$ ในกรณีที&ผ้ ถู ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ GOLD สามารถดําเนินการต่างๆ เพื&อให้ การระดมทุนในครัง$ นี $เป็ นผลสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ ได้ แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ&มทุนให้ แก่ FPHT (รายการที& 1) และการขอผ่อนผันการทํา
คําเสนอซื $อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั$
จการโดยอาศัยมติที&ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) โดย FPHT (รายการ
ที& 2) ที&ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการเข้ าทํารายการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที&จะจัดตังขึ
$ $นใหม่ร่วมกับ ทิพย์
พัฒน และ/หรื อ กลุ่มผู้ได้ รับสิทธิ ในสัดส่วนร้ อยละ 49 คิดเป็ นเงินลงทุนจํานวน 1,960 ล้ านบาท เพื&อดําเนินการ
พัฒนาและดําเนินงานโครงการสามย่านนันมี
$ ความเหมาะสม
นอกจากนี $ จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ในเบื $องต้ นของโครงการสามย่านโดยใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดเพื&อหา
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) สําหรับต้ นทุนการก่อสร้ างโครงการและประมาณการผลดําเนินงานของโครงการในช่วง
ระยะเวลา 30 ปี ที&โครงการมีผลดําเนินงานเชิงพาณิชย์ พบว่าโครงการสามย่านให้ ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนคิดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) ประมาณ 537 – 1,262 ล้ านบาท และคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับร้ อย
ละ 11 (ปั ดเศษ) ซึง& ผลตอบแทนการลงทุนในโครงการดังกล่าวให้ มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) มากกว่าศูนย์และมีอตั รา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขันตํ
$ &าที&ร้อยละ 9 – 10 สําหรับการลงทุนในธุรกิจหรื อโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ที&มีลกั ษณะและความเสีย& งที&คล้ ายคลึงกัน
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อย่างไรก็ดี GOLD จะสามารถรับรู้รายได้ จากโครงการสามย่านภายหลังจากการก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็ จ (คาดว่า
จะใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 4 ปี ) และโครงการได้ เริ& มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ (คาดว่าสามารถเริ& มดําเนินงานได้ ภายใน
ปี 2562) ดังนัน$ ภายหลังการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน GOLD จะยังไม่มีรายได้ เพิ&มเติมจากโครงการสามย่าน
เป็ นระยะเวลาประมาณ 4 ปี ซึง& เป็ นลักษณะโดยทัว& ไปของการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
ซึง& คาดหวังรายได้ สมํ&าเสมอในระยะยาว นอกจากนี $ หากการก่อสร้ างโครงการเสร็ จล่าช้ ากว่ากําหนด หรื อต้ นทุนการ
ก่อสร้ างสูงกว่าต้ นทุนที&ประมาณการไว้ ผลตอบแทนการลงทุนในโครงการสามย่านอาจแตกต่างจากผลการศึกษา
อย่างมีสาระสําคัญ ดังนัน$ ในการพิจารณาการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่าน ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาถึงความเสี&ยง
ต่างๆ ของโครงการ รวมถึงผลกระทบที&อาจเกิดขึ $นเช่นกัน
จากการพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ น รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนที&คาดว่าจะได้ รับจากการศึกษาความเป็ นไปได้
ในเบื $องต้ นของโครงการ ที&ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านมีความเหมาะสมและ
ให้ ผลตอบแทนที&สามารถสร้ างมูลค่าเพิ&มให้ แก่เงินลงทุนของ GOLD และการเข้ าลงทุนจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า
ผลกระทบที&คาดว่าจะได้ รับ ดังนัน ผู้ถอื หุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้ าทํารายการลงทุนในโครงการสามย่ าน
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลงมติอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิการเข้ าทํารายการทัง$ 3 รายการในครัง$ นี $ ผู้ถือหุ้นของ GOLD
ควรพิจารณาเหตุผลและความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที&ที&ปรึ กษาทางการเงินได้ นําเสนอในรายงานฉบับนี $ และ
ศึกษาข้ อมูลในเอกสารต่างๆ ที&แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครัง$ นี $เพื&อใช้ ประกอบการตัดสินใจ ซึ!งการพิจารณา
ลงมติอนุมัติการเข้ าทํารายการใดๆ ในครัง นีข ึน อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถอื หุ้นเป็ นสําคัญ
โดยรายงานความเห็นของที&ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี&ยวกับการเข้ าทํารายการต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 7
ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี ย วกั บ การตกลงเข้ าทํ า รายการที เ กี ย วโยงกั น ที ร ะบุ ถึ ง ความ
สมเหตุ ส มผล และประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อบริ ษั ท ฯ เมื อ เปรี ย บเที ย บกั บ การตกลงเข้ าทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ
ข้ อมูลดังกล่าวปรากฏในข้ อ 11 ของสารสนเทศที)เกี)ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
ซึ)งเป็ นบุคคลที)เกี)ยวโยงกัน และในข้ อ 12 ของสารสนเทศรายการได้ มาซึ)งสินทรัพย์และรายการที)เกี)ยวโยงกัน กรณี
การเข้ าลงทุนในโครงการสามย่านของเอกสารแนบฉบับนี 1
4. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อข้ างต้ น
ไม่ มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ท่ า นใดที) มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
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นิยามกรรมการอิสระ
•

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที&มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี $
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที&มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
$
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลที&อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที&ถือโดยผู้ที&เกี&ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
$ ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที&มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที&ปรึ กษาที&ได้ รับเงินเดือนประจํา ผู้มี
อํานาจควบคุมบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที&
อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
$ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที&เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี&น้อง และ
บุตร รวมทังคู
$ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที&จะได้ รับการ
เสนอชื&อเป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื&นที&มีความ
ขัดแย้ งในลักษณะที&อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทังในปั
$ จจุบนั และก่อนเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี $
4.1) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ทัง$ นีใ$ ห้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
4.2) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื&นๆ เช่น ที&ปรึ กษากฎหมาย ที&ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ที&มีมลู ค่าการให้ บริ การทางวิชาชีพอื&นเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที&อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
$ $ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริการวิชาชีพอื&นๆ
4.3) ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั$
อม หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสีย จากการทําธุรกรรมทางการค้ าหรื อ
ธุร กิจ ได้ แก่ รายการที& เป็ นธุ รกิ จ ปกติ รายการเช่ าหรื อ ให้ เ ช่า อสัง หาริ มทรั พ ย์ รายการเกี& ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ที&มีมลู ค่าตังแต่
$ 20 ล้ านบาท หรือตังแต่
$ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที&มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ&ากว่า โดยให้ นบั รวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที&มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ทัง$ นีใ$ ห้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรมการที&ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ที&มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็ นกรรมการที&ได้ รับแต่งตังขึ
$ $นเพื&อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง& เป็ นผู้เกี&ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลกั ษณะอื&นใดที&ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที&มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจใน
การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติ
บุคคลที&อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
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ที& GOLD 2558/058
ทะเบียนเลขที& 0107537002273
วันที) 24 พฤศจิกายน 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรือง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง0 ที 1/2558
ตามที)บริษัทฯ กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2558 ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน1 8 ปาร์ คเวน
เชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที) 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที) 17 ธันวาคม
2558 เวลา 14:00 น. เพื)อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง1 ที) 1/2558 นัน1
บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื)น หรือบุคคลใดบุคคลหนึง) ดังต่อไปนี 1 คือ
1. นายชายน้ อย เผือ) นโกสุม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที) 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน1 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที) 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน1 36 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
ทังนี
1 1 บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข ซึง) เป็ นแบบที)กําหนดรายการต่างๆ ที)จะมอบฉันทะที)ละเอียด
ชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว ขอได้ โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที)ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสีย งลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉัน ทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่ านอาจแสดงความประสงค์ ที) จะให้ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื)อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะของท่านออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนันยั
1 งมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ก เป็ นแบบทัว) ไปซึง) เป็ นแบบที)ง่ายไม่
ซับซ้ อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.. ซึง) เป็ นแบบที)ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ
อหุ้ นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
1 คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึง) บริษัทฯ ได้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของ บริ ษัทฯ www.goldenlandplc.co.th
เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ ตามความเหมาะสม ในกรณีที)ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทบุคคลใดบุคคลหนึ)ง
ดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื)อดําเนินการแล้ วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับ ไปยังบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าเพื)อ ให้ ถึง บริ ษัทฯ ก่ อ นวัน ประชุม โดยใช้ ซ องตอบรั บที) แนบมาพร้ อมหนังสื อ นี 1 ทัง1 นีเ1 พื)อ ความเรี ย บร้ อยในการ
เตรียมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

ผู้ทีมาประชุมด้ วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีมา
แสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีลงทะเบียนในวันประชุม

( นายธนพล ศิริธนชัย )
ประธานอํานวยการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที!ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที!ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
ประเภทกรรมการ :
กรรมการที)เป็ นอิสระ
ตําแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ :
65 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท การบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)
• Financial Institutions Governance Program ปี 2554
• The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที) 33/2014
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
• -ไม่มี –
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
• 2 ปี 10 เดือน
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
• บริษัท เนชัน) แนล พาวเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
• บริษัท เมืองไทยลิสซิง) จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
• รักษาการ ผู้อํานวยการ
- สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• -ไม่มี ประสบการณ์
• 2556 – 2557 ประธานกรรมการ
- บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
• 2553 – 2556 ทีปรึกษา
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร
- สถาบันสิ)งแวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2551 – 2553 ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน) จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• 2550 – 2551 กรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน) จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2558) :
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง1
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง1
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่านมา
• -ไม่มี –
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ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที!ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที!ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายอุดม พัวสกุล
ประเภทกรรมการ :
ตําแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการที)เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
64 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP 109/2551)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
• -ไม่มี จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
• 2 ปี 10 เดือน
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
• - ไม่มี ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
• - ไม่มี ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• - ไม่มี ประสบการณ์
• 20 ตุลาคม 2555 – 4 กันยายน 2556 ประธานกรรมการ
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
• 20 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2555 อธิบดี
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
• 13 พฤศจิกายน 2549 – 19 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2558) :
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครัง1
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครัง1
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่านมา
• - ไม่มี -
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เอกสารและหลักฐานที!ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง1 ที) 1/2558 ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี 1 ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (มหาชน) เพื)อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที)จะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม
ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารทีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที) ส่ วนราชการออกให้ ที) ยัง ไม่ หมดอายุ เช่ น บัตรประจํา ตัว ประชาชน บัต รประจํา ตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี) หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี)ยนชื)อ-นามสกุล ให้ ยื)นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที)แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ)ง) ซึง) ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื)อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื)อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ ูแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง) รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง) เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึง) เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที)แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ)ง) ซึง) ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื)อของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง) เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ)งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบุคคลซึ)งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง) เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สําเนาเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง) เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื)อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที)ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง0 ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที)ผ้ ถู ือหุ้นที)เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี 1เพิ)มเติม
(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที)เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
1 1 เอกสารที)มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
1 บรองความถูกต้ องของคําแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที)กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื) องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที) 5) พ.ศ. 2550 ดังนี 1
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว) ไปซึง) เป็ นแบบที)ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที)กําหนดรายการต่างๆ ที)จะมอบฉันทะที)ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที)ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
1 Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที)เ ป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง1 ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenlandplc.co.th และโปรดนํา
ใบมอบฉันทะมาในวันที)ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที)ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี 1
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง) เพียงแบบเดียวเท่ านัน0 ดังนี 1
(1) ผู้ถือหุ้นทัว) ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง) เท่านัน1
(2) ผู้ถือหุ้นที)ปรากฏชื)อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
1 Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ)งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที)ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึง) โดยให้ ระบุชื)อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที)ผ้ ู
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื)องหมายหน้ าชื)อกรรมการอิสระ ตามที)บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทัง1 ขีดฆ่าลงวันที)ที)ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื)อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
1 1บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที)มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที)บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที) 16 ธันวาคม 2558 หรื อก่อนเวลา
เริ)มการประชุมอย่างน้ อยครึ)งชัว) โมงเพื)อให้ เจ้ าหน้ าที)ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ) ม
ประชุม
ทังนี
1 1 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื)อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ อ งมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที)ตนถือ อยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจํานวนที)ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที)ผ้ ถู ือหุ้นซึง) เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
1 เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ) มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ) มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว) โมง หรื อตังแต่
1
เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน1 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที) 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที)สถานที)จดั ประชุมที)ได้ แนบมาพร้ อมนี 1
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทัวไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ)งเสียงต่อหนึ)งหุ้น
ซึง) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ)ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของ Custodian)
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(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที)ผ้ ูมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน1 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที)ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
1 ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที)ที)ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื) องใด
นอกเหนือ จากที) ระบุในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ รวมถึง กรณี ที) มีก ารเปลี)ย นแปลงหรื อ เพิ) มเติ ม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที)เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง0 กรรมการ (ถ้ ามี)
สําหรับวาระการเลือ กตัง1 กรรมการตามข้ อ บังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ ผ้ ูถือ หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึง) หุ้นต่อหนึง) เสียง และมีวิธีการดังนี 1ต่อไปนี 1
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที)มีอยู่ทงหมดเลื
ั1
อกตังบุ
1 คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึง) ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
1 นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที)จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
1
ง1 นัน1 ในกรณีที)บคุ คลซึง) ได้ รับการเลือกตังในลํ
1 าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที)จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง1 ในครัง1 นันให้
1 ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี 1ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที)ประชุมชี 1แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที)ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี 1
ก ประธานที)ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที)ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะชูมื อ ขึน1 (เว้ น แต่ ก รณี ที) เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื) อ ประธานที) ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ)ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที)ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี 0
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที)มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็ นมติของที)ประชุม
ข กรณีอื)นๆ ซึง) มีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที)ประชุมจะเป็ นไป
ตามที)กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน1 กําหนด โดยประธานในที)ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นในที)ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที)ประชุมออกเสียงเพิ)มขึ 1นอีกหนึง) เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี 1ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื) องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื) องนัน1
และประธานที)ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
1
)ประชุมชัว) คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื)อเลือกตังกรรมการ
1
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที)ประชุมจะชี 1แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที)ประชุมทราบก่อนเริ) มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที)ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง) มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที)ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ 1นการประชุม
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที!เกี!ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที! 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ $นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื&น นอกจากวรรคหนึง& ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อ 27.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้ ตามที&เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในห้ าของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทงหมด
ั$
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง& มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง& ในสิบของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทงหมด
ั$
จะเข้ าชื&อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที&ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนีค$ ณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที&
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 28.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที& วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื&องที&จะเสนอต่อที&ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื&องที&จะเสนอ
เพื&อทราบ เพื&ออนุมัติหรื อเพื&อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
$
นของคณะกรรมการในเรื& องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
$ $ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที&ที&จะใช้ เป็ นที&ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนด และจะกําหนดเป็ นอย่างอื&น นอกเหนือไปจาก
ท้ องที&อนั เป็ นที&ตงสํ
ั $ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง$ หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหุ้นที&
ชําระได้ แล้ วทังหมด
$
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ข้ อ 30.

ในกรณีที&ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง$ ใด เมื&อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว& โมง จํานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที&ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
$ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที&คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง$ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที&ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที&ประธานกรรมการไม่อยู่ในที&ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที&ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที&ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง& มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง& เป็ นประธานในที&ประชุม
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ข้ อ 32.

ให้ ประธานในที&ประชุมผู้ถือหุ้นดําเนินการประชุมให้ เป็ นตามลําดับระเบียบวาะที&กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที&ประชุมจะมีมติให้ เปลี&ยนลําดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง& มาประชุม
เมื&อที&ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ&ง ผู้ถือหุ้นซึง& มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหุ้นที&
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั$
จะขอให้ ที&ประชุมพิจารณาเรื&องอื&นนอกจากที&กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที&ที&ประชุมพิจารณาเรื&องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง& หรือพิจารณาเรื&องที&ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจําเป็ นต้ องเลื&อนการพิจารณา ให้ ที&ประชุมกําหนดสถานที& วัน และเวลาที&จะ
ประชุมครัง$ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที& วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง$ นีใ$ ห้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้ อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย

ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง& บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื&อผู้มอบฉันทะตามแบบที&นายทะเบียนกําหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที&ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที&ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที&ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที&ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ& มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบุชื&อผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นที&ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นประการอื&น มติของที&ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง& มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที&ประชุมออกเสียงเพิ&มขึ $นอีก
เสียงหนึง& เป็ นเสียงชี $ขาด
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แผนที!ของสถานที!จัดประชุม

สาทร สแควร์

ห้ องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ
ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02 643 7100

Victor II – III, Victor Club,
8th Floor, Park Ventures Ecoplex,
57 Wireless Road, Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel : 02 643 7100
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที&
อําเภอ/เขต

เขียนที&

วันที&

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

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

หุ้น
หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 2.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ
.
หรือ

 3. นายชายน้ อย เผื&อนโกสุม
อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตําบล/แขวง
สีลม
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตําบล/แขวง
สีลม

อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
.

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื&อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที&พงึ จะเลื&อนไปในวันเวลาและสถานที&อื&นด้ วย
กิจการใดที&ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน$ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................................)
หมายเหตุ ผู้ถอื หุ้นที&มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
อากรแสตมป์
20 บาท

(1) ข้ าพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที&
อําเภอ/เขต

เขียนที&

วันที&

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี $ ดีวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทังสิ
$ $น
รวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี $
หุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 2.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3. นายชายน้ อย เผื&อนโกสุม
อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตําบล/แขวง
สีลม
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตําบล/แขวง
สีลม

อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
.

คนหนึง& คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื&อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโค
เพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที&พงึ จะเลื&อนไปในวันเวลาและสถานที&อื&นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง$ นี $ ดังนี $
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง ที! 22 ซึ!งประชุมเมื!อวันที! 22 เมษายน 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 2 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลของบริษัทฯ
วาระที! 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ!มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื!อให้ สอดคล้ องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที! 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ และการเข้ าทํารายการที!เกี!ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 6 พิจารณาอนุมัติการผ่ อนผันการทําคําเสนอซือ หลักทรัพย์ ทงั  หมดของกิจการ (Whitewash)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 7 พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่ าน ซึ!งเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ!งสินทรัพย์ และรายการที!เกี!ยวโยงกัน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 8 เรื!องอื!นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที&ไม่เป็ นไปตามที&ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี $ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน$
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที&ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที&ที&ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื& องใดนอกเหนือจากเรื& องที&ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที&มีการแก้ ไขเปลี&ยนแปลงหรื อเพิ&มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
กิจการใดที&ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที&ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที&ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื&อ ................................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื&อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื&อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
ลงชื&อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(..............................................................................)
หมายเหตุ

1 ผู้ถือหุ้นที&มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
$
อกตังกรรมการทั
$
งชุ
$ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
$
นรายบุคคล (ถ้ ามี)
3 ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที&ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ&มเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี $ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3
วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที&พึงจะ
เลื&อนไปในวัน เวลาและสถานที&อื&นด้ วย
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง เลือกตัง กรรมการ (ถ้ ามี)
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สําหรั บผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที!แต่ งตัง คัสโตเดียนในประเทศไทย)

เขียนที&

วันที&

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที&
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อําเภอ/เขต
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง& เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี $ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
$ $นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

.

เสียง ดังนี $
เสียง
เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 1.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 2.
ตําบล/แขวง

อายุ
อําเภอ/เขต

อยู่บ้านเลขที&
จังหวัด

ถนน
รหัสไปรษณีย์

.
หรือ

 3. นายชายน้ อย เผื&อนโกสุม อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
ตําบล/แขวง
สีลม
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
 4. นายอุดม พัวสกุล
ตําบล/แขวง
สีลม

อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที& 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน$ 36 ถนน สาทรเหนือ .
อําเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 .

คนหนึ&งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื&อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์
อีโคเพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที&พงึ จะเลื&อนไปในวันเวลาและสถานที&อื&นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง$ นี $ ดังนี $
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
$
&ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง$ นี $ ดังนี $
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั$
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง$ นี $ ดังนี $
วาระที! 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ครัง ที! 22 ซึ!งประชุมเมื!อวันที! 22 เมษายน 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 2 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลของบริษัทฯ
วาระที! 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 4 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ!มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื!อให้ สอดคล้ องกับการเพิ!มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที! 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ และการเข้ าทํารายการที!เกี!ยวโยงกันของบริษัทฯ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 6 พิจารณาอนุมัติการผ่ อนผันการทําคําเสนอซือ หลักทรัพย์ ทงั  หมดของกิจการ (Whitewash)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 7 พิจารณาอนุมัติการเข้ าลงทุนในโครงการสามย่ าน ซึ!งเข้ าข่ ายเป็ นรายการได้ มาซึ!งสินทรัพย์ และรายการที!เกี!ยวโยง
กัน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที! 8 เรื!องอื!นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที&ไม่เป็ นไปตามที&ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี $ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน$
ไม่ถกู ต้ องนันไม่
$ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที&ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที&ที&ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื& องใดนอกเหนือจากเรื& องที&ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที&มีการแก้ ไขเปลี&ยนแปลงหรื อเพิ&มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
กิจการใดที&ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที&ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที&ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื&อ ........................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
ลงชื&อ .......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.........................................................................)
หมายเหตุ
1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี $ใช้ เฉพาะกรณีที&ผ้ ถู ือหุ้นที&ปรากฏชื&อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
$ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน$
2 หลักฐานที&ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3 ผู้ถือหุ้นที&มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื&อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4 วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
$
อกตังกรรมการทั
$
งชุ
$ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
$
นรายบุคคล (ถ้ ามี)
5 ในกรณีที&มีวาระที&จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที&ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ&มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี $ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที& 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที& 17 ธันวาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องวิค
เตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน$ 8 ปาร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที& 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 หรื อที&พงึ จะเลือ& นไปในวัน เวลาและสถานที&อื&นด้ วย
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง.................................................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที&เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี $
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที!......... เรื!อง เลือกตัง กรรมการ (ถ้ ามี)
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื&อกรรมการ………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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